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P R O T O K O L 

 

Mødet blev holdt i lokaler på Universitetet i Oslo, Institutt for Kriminologi og 

Retssociologi, St. Olavs Plass 5, Oslo. 

Mandag den 11. marts: mødet begyndte kl. 13:00 

Ad 1. Konstituering 

Ad 1.1. Godkendelse af dagsorden 

Anette Storgaard fremlagde dagsordenen, der blev godkendt. Anette Storgaard meddelte, 



at Inger Marie Fridhov vil deltage som observatør i stedet for Marit Wårum tirsdag 

formiddag. 

Ad 1.2. Velkomst og indledning ved Anette Storgaard 

Rådsleder Anette Storgaard bød alle mødedeltagere, herunder både nyudnævnte og 

gamle rådsmedlemmer, velkomne. Endvidere takkede hun kontaktsekretær Per Jørgen 

Ystehede for forberedelserne og arbejdet med arrangementet. 

Rådslederen takkede ligeledes Ragnheidur Bragadottir, rådsleder i den foregående 

rådsperiode, for overdragelse af sekretariatet fra Island til Danmark. 

Rådslederen berettede at sekretariatet nu er indrettet og integreret både fysisk og 

økonomisk på Juridisk Institut, Aarhus Universitet. NSfK’s økonomi er således underlagt 

de krav, der stilles af Rigsrevisionen i Danmark. 

Rådslederen udtalte et håb om et godt samarbejde med drøftelser og diskussioner der vil 

munde ud i beslutninger og nye initiativer, der styrker og synliggør NSfK.   

Ad 2. Årsrapport 2012 

Årsrapporten var inden mødet rundsendt til rådsmedlemmerne. Årsrapporten der er 

skrevet at den afgående rådsleder Ragnheidur Bragadottir beretter om rådets arbejde i 

2012, herunder publikationer, forskningsprojekter, arbejdsgrupper, forskningsstøtte, 

rejselegater og regnskab for 2012.  

Ad 2.1. Virksomheden i 2012 

Rådslederen fortalte kort om 2012 hvor der blev holdt et spændende forskerseminar i 

Selfoss, Island med gode foredragsholdere. NSfK’s opsparing blev brugt i 2012 på 

seminaret hvor, Svenske forskere deltog på lige fod med deltagere fra medlemslandene. 

På seminaret var der også deltagelse fra Færøerne og Grønland. 

Der vil stadig være kontaktsekretær for Færøerne og Grønland. 

I 2012 udgav NSfK et jubilæumsskrift med artikler fra hvert årti, som rådet har eksisteret. 

Desuden er der et særnummer af NTfK på vej. Dette indeholder artikler, som er 

udarbejdet af en NSfK arbejdsgruppe. Dette nummer er medfinansieret af NSfK. 

NSfK har ansat en ny redaktør for the Journal of Scandinavian Studies for Criminology 

and Crime Prevention. Den tidligere redaktør Jane Dullum ønskede at stoppe og Janne 

Kivivuroi fra Finland er ansat på samme betingelser. NSfK har i 2012 indgået ny treårig 

kontrakt med forlaget Taylor & Francis Group.  

Sverige er ikke længere medlemsland. Dog vil der stadig være ansat en svensk 

kontaktsekretær til blandt andet at skrive de svenske bidrag til nyhedsbrevet. 



NSfK har afsluttet alle arbejdsgrupper og andre løbende projekter. Vi skal derfor sætte nye 

initiativer i værk. 

Ad 2.2. NSfK publikationer i 2012 

Festskriftet Nordic Criminology in fifty Years samt rapporten fra forskerseminaret i 

Selfoss, Island er blevet trykt. Det afgåede sekretariat i Island har stået for at formidle 

festskriftet og rapporten videre til interessenter.   

Den færdige rapport om Straf for Voldtægt fra et arbejdsgruppemøde i Oslo i 2012 er 

udkommet. Denne rapport er ligeledes formidlet videre. 

Ad 2.3. Forskningsprojekter som modtog støtte fra NSfK i 2012 

I 2012 modtog 7 projekter forskningsstøtte hvoraf de to var arbejdsgrupper. De projekter 

der fik støtte er endnu ikke afsluttede, men sekretariatet vil følge op på projekterne 

løbende, især med henblik på afrapportering og afregning af finansiel støtte. 

Ad 2.4. Regnskabsafslutning 

Regnskabsafslutningen for 2012 blev godkendt. 

Ad 2.5. Revisionsrapport 

Regnskabet der er afsluttet ved den Islandske Statsrevisor indeholdt ingen bemærkninger. 

Rådet tog årsrapporten i sin helhed til efterretning. 

Ad 3. Økonomiske rammer for virksomheden i 2013 

Ad 3.1. Budgetforslag for 2013 

Rådslederen fremlagde budgetforslag for 2013. Hun fortalte at kontoen vedrørende løn- og 

kontorhold er forhøjet, idet der har været en del etableringsomkostninger i forbindelse 

med overdragelsen af sekretariatet fra Island til Danmark. Desuden er lønniveauet i 

Danmark er højere end i Island. 

Ad 3.2. Frikøb af rådsleders undervisningspligt 

Rådsleder Anette Storgaard var ikke til stede under behandlingen af dette punkt. 

Rådsmedlem Anne Alvesalo-Kuusi fungerede som mødeleder under behandlingen af 

punktet. 

Anne Alvesalo-Kuusi fremlagde forslag om at godkende et frikøb på 80.000 DKK. Dette 

frikøb kan på Aarhus Universitet dække op til 280 timer.  Rådet diskuterede en forhøjelse 

af frikøbet til 100.000 DKK. 

Det blev besluttet at afsætte i alt 100.000 DKK til frikøb af rådslederen, under 

forudsætning af at Aarhus Universitet kan acceptere dette 



Ad 3.3. Forslag til ordinært statsbidrag 2014 

Det fremsendte forslag, hvor statsbidrag i overensstemmelse med praksis fremskrives med 

en årlig stigning på 3% blev godkendt på rådsmødet. 

Ad 4. Behandling af ansøgninger om forskningsstøtte 

Ad 4.1. Sammendrag af ansøgninger og bedømmelser til NSfK om økonomisk støtte til 

forskningsprojekter 

Bedømmelsesudvalget gav udtryk for, at NSfK efter Sveriges udtræden af rådet, ikke 

accepterer ansøgninger fra svenskere eller regninger hvor svenskere har deltaget i 

spisning og lignende. Der ydes ikke længere individuel støtte til svenskere, ligesom det 

bevilgede beløb procentvis vil være reduceret for ansøgninger fra arbejdsgrupper hvori 

der indgår en svensker. NSfK beklager dette, men situationen med Sverige nødvendiggør 

denne disposition. Det understreges, at NSfK meget gerne vil opretholde videnskabelige 

kontakter i Sverige, men ikke ser sig i stand til at bevilge økonomiske midler til svenske 

forskere, når Sverige ikke længere bidrager til den samlede pulje. 

Ad 4.2. Bedømmelsesudvalgets indstilling 

Efter at have gennemgået bedømmelsesudvalgets indstilling, besluttede rådet at bevilge 

støtte til følgende ansøgere: 

Anna Hainonen bevilges 15.000 EUR til projektet Disciplinary violence towards children and 

youth in authority records and in crime process. 

Ida Nafstad bevilges 30.000 EUR til projektet Right to cultural identity and belonging for Roma 

children – The significance of Norwegian and Swedish governmental control of Roma Families. 

Dette bevilges som støtte direkte til Ida Nafstad uden overhead. Der bevilges støtte til 5 

måneders arbejde. Såfremt hun ikke accepterer disse vilkår, reduceres støtten således, at 

den rækker til i alt tre måneders arbejde. 

Anna Leppänen bevilges 30.000 EUR til projektet The role and organisation of the police in 

cybercrime prevention.  

Arbejdsgruppen bestående af Henrik Stevnsborg og Kjersti Ericsson bevilges 8.000 EUR til 

projektet The Internationalization in Scandinavia of Crime, Police and Criminology – a Historical 

Perspective, The Second CCCH Copenhagen Seminar. 

Arbejdsgruppen bestående af Nina Jon, Signe Hove Ravn og Ingrid Lander bevilges 7.200 

EUR til projektet Men, masculinities and the criminological field – a Nordic Anthology. 

Arbejdsgruppen bestående af Sveinung Sandbjerg og Thomas Ugelvik bevilges 9.000 EUR 

til projektet Narrative Criminology – Nordic Research Network. 

Rådet besluttede ikke at imødekomme ansøgninger fra: 



Margun Bjørnholt med projektet Violence against women and against animals – awareness, 

experiences and preparedness in Norway and Denmark. 

Mikkel Jarle Christensen med projektet Bringing Europe to Justice. 

Kari Stefansen med projektet Alchohol and drug related sexual victimization among youth.  

Richard McDowall med projektet Scandinavian Immigration and Crime Dynamics: A 

Simulation-based Analysis. 

Ad 5. Annonce for forskningsstøtte for 2014 

Rådslederen fremlagde forslag til annonce for forskningsstøtte for 2014.  

Rådet besluttede at præcisere enkelte forhold, herunder blandt andet at ansøgninger om 

støtte til arbejdsgrupper skal omfatte mindst to medlemslande. Det skal endvidere 

præciseres at rådet særligt opfordrer forskere tidligt i karrieren at søge. Desuden skal 

ansøgere opfordres til at orientere sig i retningslinjerne for finansiel støtte inden 

ansøgningen sendes til NSfK. Slutteligt skal det præciseres i annoncen, at der til særligt 

omfattende og tunge forskningsprojekter kan søges op til 90.000 EUR. 

Sekretariatet vil efter mødet skrive beslutningerne ind i annonceteksten, der herefter på ny 

sendes rundt til rådsmedlemmernes endelige godkendelse. 

Ad 6. Forskerseminaret 2013 

De finske rådsmedlemmer fremlagde deres forberedelser til forskerseminaret, der skal 

holdes på Svartå Slott i perioden 13. til 15. maj 2013. Svartå Slott kan modtage i alt 70 

gæster hvoraf omkring 60 skal dele to-personers-værelser. 

Så snart fristen for ansøgning om deltagelse i forskerseminaret er udløbet, sender 

sekretariatslederen lister med ansøgninger til rådsmedlemmer i medlemslandene. Herefter 

skal rådsmedlemmerne udvælge deltagerne. 

Hvert medlemsland har en kvote for deltagere. Kvoten er således at Danmark har plads til 

10 deltagere, Finland har plads til 10 deltagere, Island har plads til 5 deltagere og Norge 

har plads til 10 deltagere. 

Rådet besluttede at key-note speakers ikke tæller med i kvoten; men at rådsmedlemmer 

tæller med i kvoten. 

Rådet besluttede, at eftersom Kriminologiske Institutionen i Sverige bidrager økonomisk 

til The Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, kan to unge 

forskere fra netop denne institution deltage i forskerseminaret på Svartå Slott. 

Rådet besluttede, at der sendes særlige invitationer til forskerseminarer ud til landenes 

justitsministerier. Dette gøres for at holde kontakten til disse. 



Det blev besluttet, at der inden planlægningen af forskerseminaret i 2014, skal udarbejdes 

en procedurebeskrivelse for forskerseminarer. Denne procedurebeskrivelse vil fremover 

lette arbejdet med planlægningen, da rådsmedlemmer og kontaktsekretær i værtslandet 

kan tage udgangspunkt i denne. Det blev endvidere besluttet, at sekretariatslederen senest 

i august året før, kontakter værtslandet med henblik på igangsættelse af arbejdet med 

planlægning af et forskerseminar. Første version af denne procedurebeskrivelse udsendes 

snarest efter mødet, til høring hos rådsmedlemmerne. 

Ad 7. Journal of Scandinavian Studies of Criminology and Crime Prevention 

Det islandske formandsskab indgik i slutningen af 2012 en ny treårig kontrakt med 

forlaget Taylor & Francis Group. Kontrakten indeholder de samme vilkår som tidligere. 

Det skal undersøges om der kan indgås en kontrakt med en kortere løbetid, således at det 

ikke er det afgående råd, der indgår en kontrakt der varer hele perioden for det 

efterfølgende råd. På længere sigt søges afdækket, om det er muligt og økonomisk 

attraktivt at overgå til udelukkende at udgive tidsskriftet eletronisk. 

Janne Kivivuori er ansat som ny redaktør for Journal of Scandinavian Studies of 

Criminology and Crime Prevention. Ansættelsesvilkårene er de samme som tidligere. 

Rådslederen vil undersøge mulighederne for at indgå aftale med Det Kriminalpræventive 

Råd i Danmark om bidrag til Journal of Scandinavian Studies of Criminology and Crime 

Prevention. 

Ad 8. Den årlige konference i European Group for the Study of Deviance and Social 

Control 

Den årlige konference finder i år sted i Oslo, hvorfor NSfK er blevet opfordret til at være 

vært ved et aftenseminar eller en præsentation.   

Rådet besluttede, at deltage med en stand, hvor Hedda Giertsen påtog sig ansvaret for at 

stå ved plakatstanden og dele flyers om NSfK ud til deltagere. 

Endvidere besluttede rådet, at afsætte 20.000 DKK til dækning af en paneldiskussion om 

for eksempel nordisk ekseptionalisme. Anne Alvesalo-Kuusi og Anette Storgaard optager 

konkrete drøftelser med arrangørerne herom. 

Ad 9. NSfK’s fremtid 

Ad 9.1. Kontakt til ministerierne 

Rådet diskuterede på mødet forskellige veje til udvikling af den løbende kontakt til 

justitsministerierne i medlemslandene. Blandt andet vil rådet overveje, at der i fremtiden 

vil være et fast punkt på dagsordenen til rådsmøder med nyt fra ministerierne. Det er 

således tanken, at ministeriernes repræsentanter kan give en kort status på de aktuelle 

kriminalpolitiske emner der diskuteres i de respektive ministerier. 



Der var bred enighed om, at NSfK skal være synlige overfor ministerierne i 

medlemslandene. Desuden er det i tråd med NSfK’s vedtægter, at give ministerierne en 

håndsrækning hvad angår kendskab til forskning. 

Ad 9.2. Vedtægterne efter Sveriges udtræden af NSfK 

Domicillandet er ansvarlig for at vedtægterne ændres.  

Rådet besluttede, at sekretariatslederen sørger for at oversætte vedtægterne til dansk. 

Herefter skal vedtægter skrives om, så Sveriges udtræden af NSfK fremgår af 

vedtægterne. Justitsministeriet i Danmark skal herefter rundsende vedtægterne til 

godkendelse i justitsministerierne i medlemslandene. 

Mødet afsluttedes for dagen kl. 17:00 

Tirsdag den 12. marts: Mødet begyndte kl. 9:30 

Ad 9. 3. Forskerseminar 

Rådet besluttede, at sekretariatet skal udfærdige retningslinjer for hvordan 

forskerseminarer skal arrangeres. Retningslinjerne skal fungere som en checkliste til 

kontaktsekretæren i værtslandet. Af disse retningslinjer skal der fremgå oplysninger om 

prisniveau for forskerseminarer, samt oplysninger om hvorledes deltagere tæller med i 

kvoten. 

Det blev besluttet, at rådsmedlemmer og key-note speakers samt sekretariatsleder ikke 

tæller med i kvoten. Desuden blev det vedtaget at sekretariatet skal arrangere og betale 

rejsen for key-note speakers og rådsmedlemmer, men at andre deltagere selv skal 

arrangere sin rejse, idet sekretariatet ikke skal fungere som rejsebureau i perioden op til et 

forskerseminar. 

Værtslandet arrangerer en bus til fælles transport imellem konferencestedet og den 

lufthavn, deltagerne er ankommet til.  

De deltagere der ikke kan få deres rejse betalt af arbejdspladsen, kan søge om rejsestøtte 

hos NSfK efter de gældende regler for finansiel støtte. Oplysninger om dette skal indgå i 

call for papers i forbindelse med forskerseminaret. 

NSfK vil gerne holde fast i, at forskerseminarerne primært er et forum for forskere fra 

medlemslandene, men er af den opfattelse at der skal være plads til deltagelse af forskere 

fra ikke-medlemslande (særligt Sverige), såfremt disse fremlægger forskning af nordisk 

relevans. Forskere fra ikke-medlemslande vil være selvbetalere for så vidt angår alle 

udgifter til deltagelse (undtagen bus imellem lufthavn og seminarsted), idet NSfK ikke 

yder finansiel støtte hertil. NSfK vil ikke opkræve et særskilt deltagergebyr fra disse 

deltagere. 



Rådet besluttede en vis imødekommenhed overfor særligt indbudte key note speakers, 

således at der kan deltage to fra et europæisk land eller en fra et ikke-europæisk land. 

Værtslandet skal i forbindelse med planlægning af forskerseminarer have stor autonomi 

til dette. De skal have mulighed for at træffe beslutninger om seminaret, uden først at 

skulle afvente svar fra samtlige rådsmedlemmer. Dog skal de øvrige medlemslandes 

rådsmedlemmer i løbet af august måned året før, konsulteres med henblik på at finde 

ideer til det overordnede tema for forskerseminaret. 

Sekretariatet vil senest i august året før meddele værtslandets rådsmedlemmer og 

kontaktsekretær, at forskerseminaret skal planlægges. Værtslandet forpligter sig til at have 

call for papers klar til hjemmesiden i november året før. 

Ad 9.4. Kontaktseminarer (rejsende seminarer) 

Rådslederen meddelte, at der på nuværende tidspunkt ikke er planlagt nogen 

kontaktseminarer og efterlyste derfor ideer og emner til kontaktseminarer. 

Det blev besluttet, at rådsmedlemmerne Kolbrun Benediktsdottir og Aarne Kinnunen i 

samarbejde vil arrangere et kontaktseminar i efteråret 2013 med fokus på unge 

sexualforbrydere samt reaktioner på sexualforbrydelser. Kontaktseminaret vil indeholde 

en kritisk analyse fra en forsker, samt gerne oplæg fra repræsentanter fra 

fængselsvæsenet, anklagemyndighed og andre interessenter. 

Ad 9.5. Arbejdsgrupper 

Rådet diskuterede muligheden for at oprette en arbejdsgruppe til afdækning af 

resultaterne af de politireformer der har været i de nordiske lande. Narkorelaterede 

forbrydelser blev også diskuteret som emne for en arbejdsgruppe. 

Det blev besluttet, at der holdes et såkaldt minirådsmøde, hvor blandt andet oprettelse af 

arbejdsgrupper kan drøftes, under forskerseminaret i maj 2013. Såfremt rådet er 

beslutningsdygtigt, kan der træffes afgørelse om arbejdsgrupper. Alternativt vil der blot 

være tale om en drøftelse, der eventuelt kan følges op af en beslutning per capsulam. 

Ad 9.6. Strategi vedrørende forskningsstøtte 

Rådet besluttede, at fastholde den hidtidige linje hvad angår forskningsstøtte. Dog ønsker 

rådet at gøre ansøgere om forskningsstøtte opmærksomme på muligheden for finansiel 

støtte til et større forskningsprojekt. Derfor vil rådet i fremtidige opslag tydeliggøre 

muligheden for at søge en pulje på 90.000 EUR til dette. 

Ad 9.7. Hjemmesiden, udvikling hvordan? 

På mødet blev hjemmesiden gennemgået af rådsmedlemmerne. Og der var stor opbakning 

til at hjemmesiden fastholder sin nuværende linje, hvor forsiden er meget statisk og 

løbende nyheder offentliggøres i nyhedsbreve og lignende. 



Ad 9.8. Bibliografien 

Rådsmedlemmerne diskuterede muligheden for at forskere selv kan foretage 

egenregistrering af artikler til bibliografien på hjemmesiden. Desuden blev det diskuteret, 

hvorvidt rådet ønsker at linke til større databaser med kriminologiske artikler. 

Under hensyntagen til risikoen ved egenregistrering af artikler, blev det vedtaget at dette 

ikke ønskes, idet man kan forudse meget uens og ujævne registreringer. 

Det blev besluttet, at kontaktsekretærerne kan undersøge hvorvidt der findes databaser af 

relevans for bibliografiens brugere, således at der kan linkes til disse. 

Ad 9.9. Andet, herunder oversigt over møder og seminarer 

Sekretariatet har udfærdiget en oversigt over den cyklus hvor medlemslandene på skift 

skal være vært ved henholdsvis rådsmøder og forskerseminarer.  

For så vidt angår ansøgningsskemaet til rejsestøtte, vil NSfK fremover på skemaet gøre 

opmærksom på, at vi ikke kan yde finansiel støtte til rejser uden for norden. Vi forventer, 

at vi på denne måde kan spare ansøgeres ressourcer således at de ikke søger forgæves. 

Ad 10. Godkendelse af økonomi for 2013 

Ad 10.1. Endelig godkendelse af forslag til budget for 2013 

Budgettet blev godkendt. 

Ad 10.2. Endelig godkendelse af forslag til ordinært statsbidrag for 2014 

Forslaget til statsbidrag blev godkendt. 

Ad 11. Rådsmøde i 2014 

Datoen for næstkommende rådsmøde i Island blev fastsat til 3. og 4. marts 2014.  

Ad 12. Eventuelt 

Rådsleder Anette Storgaard finder det vigtigt, at der mellem rådsleder og sekretariatsleder 

er et godt samarbejde til kontaktsekretærerne og at der ligeledes mellem 

kontaktsekretærerne er et godt samarbejde indbyrdes. Derfor vil vi se på mulighederne for 

at holde et møde hvor alle parter kan møde hinanden. 

Muligheden for at holde rådsmøder med en kortere varighed blev diskuteret. Dette emne 

vil blive taget op på et senere tidspunkt. 

Mødet sluttede tirsdag den 12. marts kl. 12:19 


