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P R O T O K O L 

 

Mødet blev holdt i lokaler på Universitetet i Reykjavik, Lögberg. 

Mandag den 3. marts: mødet begyndte kl. 9:00 

Rådslederen takkede de Islandske værter for at have arrangeret mødet på universitetet i Reykjavik.  

De islandske værter der overdrog ledelsen til Danmark ved indgangen til 2013, har i løbet af året 

også været vært ved et kontaktseminar i oktober. En tak til alle, herunder den islandske 

kontaktsekretær Snorri Arnason for den store indsats. 

 



 

Ad 1. Konstituering 

Ad 1.1. Godkendelse af dagsorden 

Rådslederen ønskede nyt punkt 11.3 vedrørende arbejdsgruppe fra kontaktseminar på 

dagsordenen. Dagsordenen blev herefter godkendt. 

Ad 2. Årsrapport 2013 

Årsrapporten var inden mødet rundsendt til rådsmedlemmerne. Årsrapporten beretter om 

rådets arbejde i 2013, herunder publikationer, forskningsprojekter, arbejdsgrupper, 

forskningsstøtte, rejselegater og regnskab for 2013.  

Ad 2.1. Virksomheden i 2013 

Rådslederen berettede at sekretariatet er blevet installeret fornuftigt på Aarhus 

Universitet. En fordel ved denne konstruktion er at sekretariatet bor billigt med adgang til 

alle kontorfaciliteter. Ligeledes er det en fordel, at sekretariatet er fritaget for moms og 

skattebetaling for tjenesteydelser som trykning af publikationer og the Journal of 

Scandinavian Studies of Criminology and Crime Prevention. En udfordring derimod er, at 

sekretariatet er bundet til at benytte indkøbsaftaler der er indgået mellem universitetet og 

staten.  

Hvad regnskabsafslutningen angår, må sekretariatet afvente rigsrevisionens revision af 

universitetets samlede regnskab. 

Rådslederen har indgået en aftale med det Kriminalpræventive råd i Danmark om 

finansiel støtte til udgivelsen af the Journal of Scandinavian Studies of Criminology and 

Crime Prevention for en tre-årig periode. Efter aftale gælder denne i perioden 2014 – 2016, 

således at det kommende finske formandskab kan genoptage dialogen med det 

kriminalpræventive råd om eventuel fortsat betaling. 

Som opfølgning på drøftelse og aftale på rådsmødet i 2013 foreslog rådslederen at de 

rådsmedlemmer der er ansat i justitsministerierne gav en kort beretning. 

Skuli Gunsteinsson fra Indenrigsministeriet i Island meddelte, at samarbejdet mellem 

NSfK og ministeriet kører uproblematisk. 

Marit Wårum fra Justitsministeriet i Norge meddelte at der ikke er nogen ændring i 

samarbejdet med NSfK efter at den nye regering er tiltrådt. 

Aarne Kinnunen fra Justitsministeriet i Finland meddelte, at udtræden ikke drøftes nu, 

hvor Sveriges udtræden er kommet på afstand.  



Anne-Julie Boesen Pedersen fra Justitsministeriet i Danmark meddelte, at NSfK’s kontakt i 

ministeriet ved strafferetskontoret, muligvis flyttes til forskningskontoret, hvor den 

løbende kontakt med NSfK de facto foregår uproblematisk. 

Så længe Sverige ikke er medlem af NSfK, kan vi sikre kontakten ved at opretholde den 

svenske kontaktsekretærfunktion, reservere pladser til svenske forskere (mod 

egenbetaling) på vores forskerseminarer og ligeledes invitere deltagere fra Sverige til 

eventuelle kontaktseminarer og arbejdsgrupper, når dette er fagligt påkrævet. En drøftelse 

af mulighederne for at NSfK retter fornyet henvendelse til det svenske justitsministerium 

om genindtræden mundede ud i en aftale om at afvente initiativ hertil fra det svenske 

forskermiljø.  Vi fra NSfK arbejder med at vedligeholde den forskningsmæssige og faglige 

kontakt og derved synliggøre de fordele, der er ved medlemskab. 

Ad 2.2. NSfK publikationer i 2013 

Sekretariatet har holdt et frugtbart møde med forlaget Taylor & Francis Group, Victoria 

Babbit og redaktør Janne Kivivuori. Victoria Babbit berettede at the Journal of 

Scandinavian Studies of Criminology and Crime Prevention er økonomisk rentabelt og der 

er således ikke aktuelt udsigt til ændringer i de økonomiske aftaler. Tidsskriftets 

afvisningsprocent kan dog være en smule højere. Forlaget tilbød på mødet at reklamere 

for tidsskriftet på større messer og andre relevante arrangementer. 

Hvad angår nyhedsbrevet Nordisk Kriminologi er der blevet strammet op på udgivelsen. I 

begyndelsen af året, var der en del tekniske problemer med udgivelsen. Disse problemer 

er der taget hånd om. Ligeledes er udgivelsestidspunktet blevet justeret således at 

nyhedsbrevet nu omhandler en hel måned ad gangen. 

Der er blevet udgivet rapporter fra det 55. forskerseminar i Finland, Arbejdsgruppen for 

voldtægt samt arbejdsgruppen for Løsladelse. Sekretariatet har et lille ekstra oplag, der 

kan rekvireres af interesserede forskere.  

NSfK’ s webmaster er bosat i København. Der er tale om et enkeltmandsfirma. Ydelserne 

er billige og af god kvalitet, men der er ind i mellem problemer med kommunikationen. 

Det forudses, at det bliver vanskeligt at beholde samme webmaster, når rådet flytter til 

Finland i 2016. bl.a. med henblik på at sikre, at vi har mulighed for at skifte webmaster, 

har sekretariatet udbedt sig opkrævning for betaling af web-adresse fremover til 

sekretariatet. 

Ad 2.3. Forskningsprojekter som modtog støtte fra NSfK i 2013 

De fleste forskningsprojekter fra 2013 er igangsatte. Sekretariatet er i kontakt med de 



ansvarlige for projekterne om udbetaling af de bevilgede midler. Et enkelt projekt blev 

udsat på grund ag barsel og forældreorlov. Projektet vil dog blive igangsat i første halvdel 

af 2014. 

Ad 2.4. Regnskabsafslutning 

Rådslederen gennemgik regnskabet, herunder både indtægter og udgifter konto for konto.  

Den største afvigelse fra budgettet angår forskningsstøtte, hvilket hænger sammen med 

barselsorlov som omtalt ovenfor. Midlerne vil blive sendt til betaling i løbet af 2014. 

Overskridelser på kontor-kontoen skal først og fremmest tilskrives forsinkede 

flytteudgifter i form af transport af kasser samt rejseudgifter i forbindelse med 

sekretariatsflytning. Endvidere giver regnskabet anledning til at sekretariatet ”strammer 

op” med hensyn til rejser, således at forudsete rejser kan bestilles tidligt. 

Regnskabet blev godkendt. 

Ad 3. Økonomiske rammer for virksomheden i 2014 

Ad 3.1. Budgetforslag for 2014 

Rådslederen fremlagde budgetforslag for 2014. Budgettet drøftes og godkendes under et 

senere punkt på dagsordenen. 

Ad 3.2. Frikøb af rådsleders undervisningspligt 

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

Rådsmedlem Ragnhild Hennum fungerede som mødeleder under behandlingen af 

punktet. 

Ragnhild Hennum fremlagde forslag om at godkende et frikøb på 100.000 DKK. Dette blev 

godkendt. 

Ad 3.3. Forslag til ordinært statsbidrag 2015 

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

en årlig stigning på 3% blev godkendt på rådsmødet. 

Ad 4. Nye vedtægter fra Justitsministeriet 

Anne-Julie Boesen Pedersen meddelte, at Justitsministeriet i Danmark ikke har afsluttet 

behandlingen af de nye vedtægter for NSfK. Vedtægterne skal fra justitsministeriet 

rundsendes til ministerierne i medlemslandene inden den endelige godkendelse.  

Indtil vi modtager de godkendte vedtægter, meddeler sekretariatet på hjemmesiden, at 

vedtægterne er under revision. 

Ad 5. Behandling af ansøgninger om forskningsstøtte 

Ad 5.1. 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 5.2. Bedømmelsesudvalgets indstilling 

Efter at have gennemgået bedømmelsesudvalgets indstilling, besluttede rådet at bevilge 

støtte til følgende ansøgere: 

Helga Ólafs bevilges 16.000 EUR til projektet Udenlandske statsborgere og kriminalitet 

relateret mediedækning. 

Susanna Lundell bevilges 30.000 EUR til projektet Rättens mobilisering ocg tillgång till rätten 

vid arbejdsplatsmobbning. 

Riika Kotanen bevilges 30.000 EUR til projektet From a parenting measure to a crime? The 

legal regulation and control of parental corporal violence in Finland 1978-2010. 

Annick Prieur bevilges 15.000 EUR til projektet Teoriværksted for nordiske ph.d.-studerende i 

kriminologi. 

Marte Rua bevilges 5.500 EUR til projektet ”Mapping” som kunnskapsform i nordiske 

velferdsstater. Forskningsetiske og kunnskapspolitiske implikasjoner av institusjonell etnografi. 

Arbejdsgruppe bestående af Peter Kruize, Terhi Kankaanranta og Inger Marie Sunde 

bevilges 20.000 EUR til projektet Internetkriminalitet i Danmark, Finland og Norge. 

Arbejdsgruppe bestående af Synnøve Ugelvik, Jens Kremer og Carolina Sophia Tarrow 

bevilges 12.000 EUR til projektet Ungt nordisk politiforskningsnettverk. 

Arbejdsgruppe bestående af Marte Rua og Peter Scharff Smith bevilges 9.950 EUR til 

projektet Lanseringsseminar: ”Nordisk isolasjonsforskning”. 

Rådet besluttede ikke at imødekomme ansøgninger fra: 

Liv Bjerre, Andrena Kerr Little, Asser Hedegaard Thomsen og Henrik Elonheimo. 

Hedda Giertsen erklærede sig inhabil ved behandling af ansøgninger fra Marte Rua og 

Helgi Gunnlaugsson erklærede sig inhabil ved behandling af ansøgning fra Helga Ólafs. 

Rådsmedlemmerne deltog derfor ikke i behandlingen af disse ansøgninger. 



Ad 6. Indkomne ansøgninger uden for puljen til forskningsstøtte 

6.1 Ansøgning om midler til festskrift 

NSfK har modtaget ansøgning om finansiel støtte til udgivelse af festskrift for tidligere 

rådsleder Per Ole Johansen. 

Eftersom ansøgningen indkom efter ansøgningsfristen for forskningsstøtte mv, se punkt 5, 

måtte ansøgningen behandles særskilt. Der ses ikke at være en særlig hjemmel til støtte 

denne type publikation og der anses ikke at være grundlag for ar definere den planlagte 

publikation som et særligt NSfK-projekt. 

Ansøgningen kan ikke imødekommes. 

6.2 Ansøgning om midler til oversættelse 

NSfK har modtaget ansøgning fra Henrik Tham om finansiel støtte til oversættelse af 

artikel til engelsk.  

Eftersom den artikel, der ønskes oversat omhandler det store NSfK-projekt: ”Holdninger 

til straf”, anses det for at være i klar NSfK-interesse at få artiklen oversat og publiceret. Det 

blev besluttet at bevilge 10.000 DKK til oversættelsen. Rådet drøftede at man ville 

opfordre forfatterne til at søge publicering i the Journal of Scandinavian Studies in 

Criminology and Crime Prevention, såfremt artiklen ikke skulle blive optaget i the British 

Journal of Crimonology, hvortil den ifølge oplysninger, som fremkom under mødet, i 

første omgang agtes sendt.  

I forbindelse med behandling af dette punkt udviklede der sig en drøftelse af 

gennemførelse af ”Holdninger til straf”. Den norske deltager har reelt udskilt sig fra det 

fælles projekt. Rådslederen og Helgi Gunnlaugsson, som har været ansvarlig på rådets 

vegne for projektet, skal søge klarhed over situationen og på rådets vegne tilstræbe en 

afklaring om projektets endelige afslutning, herunder en eventuel sikring af adgang til 

data for alle lande for fremtidig NSfK-forskning. 

Ad 7. Annonce for forskningsstøtte for 2015 

Rådet besluttede at forhøje beløbsgrænsen til 120.000 DKK for større projekter. De nye 

retningslinjer skal dog endeligt godkendes ved rundsending pr. e-mail førend den nye 

forskningsannonce kan offentliggøres på hjemmesiden.  Det annonceres på hjemmesiden 

at retningslinjerne er under revision. 

Desuden blev det vedtaget, at ansøgning fremover kan foretages elektronisk. 

Ad 8. Forskerseminarer, herunder forskerseminaret 2014 

Det kommende forskerseminar Danmark den 7.-9. maj 2014 er under planlægning. De 

danske rådsmedlemmer ønsker forslag til keynote speakers. Indtil videre er der tilsagn fra 

Flemming Balvig og Lars Holmberg der kan holde et fælles oplæg om social pejling. 



Ligeledes nævner de danske rådsmedlemmer  P. O. Vikstrøm, Tove Pettersson og Anette 

Storgaard.  

Fra Island foreslås Marta K. Hreidarsdottir der er ansat ved politiet og som sociolog 

arbejder med ungdomskriminalitet.  Den pågældende vil gerne deltage. Det kan eventuelt 

være plenum men kan ligeså godt være parallel session. 

Det blev besluttet, at såfremt der skulle være ansøgning om deltagelse i forskerseminar fra 

Grønland og/eller Færøerne, vil den danske kvote blive udvidet med 2 personer fra hvert 

land. Op til to deltagere fra henholdsvis Grønland eller Færøerne trækkes således ikke fra 

de 10 deltagere i den danske kvote. Tilsvarende skal det være muligt for deltagere fra 

Åland at komme med på forskerseminar uden at dette påvirker den finske kvote. 

Det blev besluttet, at såfremt kontaktsekretærer deltager i forskerseminarer, skal de ikke 

tælle med i deres respektive lands kvote. Dette gælder også kontaktsekretærer fra ikke 

medlemslande samt Grønland og Færøerne. 

Ad 9. Journal of Scandinavian Studies of Criminology and Crime Prevention 

NSfK har modtaget en ansøgning fra redaktør Janne Kivivuori om finansiel støtte på op til 

75.000 DKK til udgivelse af særnummer om de faldende kriminalitetsrater. Særnummeret 

planlægges med både nordiske og ikke-nordiske forfattere, der skal behandle udviklingen 

fra forskellige vinkler. 

Rådet finder emnet interessant. Under henvisning til tidsskriftets formål, som er at 

opmuntre nordiske forfattere til at publicere på engelsk med henblik på at udbrede 

relevant og kvalificeret nordisk forskning samt under henvisning til at redaktøren for 

nylig har skrevet til det rådgivende panel, at han forudser mulighed for mangel på 

artikler, besluttede rådet dog ikke at imødekomme ansøgningen.   

Der var stor opbakning til udgivelsen af særnummer, men rådet fandt ikke, at det kunne 

afsætte midlerne dertil. 

Ad 10. Kontaktseminarer, herunder procedurer for kontaktseminarer 

NSfK var i oktober vært ved et kontaktseminar i Reykjavik. Seminarets emne var 

seksualforbrydelser. Rådslederen takkede Kolbrun Benediktsdottir og Aarne Kinnunen for 

at påtage sig rollerne som ansvarlige for seminaret samtidig med at der sendes en tak til 

kontaktsekretær Snorri Arnason for arbejdet med det praktiske vedrørende afviklingen af 

seminaret. 

Rådslederen har efterfølgende udarbejdet en køreplan for kontaktseminarer. Det vil 

fremover være muligt at bruge køreplanen som huskeliste, når der skal planlægges 

kontaktseminarer, således at det bliver enklere for de rådsmedlemmer, der påtager sig 

sådanne opgaver.    



Rådet diskuterede emner for fremtidige kontaktseminarer og kunne i den forbindelse 

nævne blandt andet ”Alternativer til frihedsstraf”. På seminarerne skal der deltage både 

forskere og praktikere – måske i dette tilfælde især dommere. Kontaktseminaret ønskes 

holdt i efteråret 2014 eller foråret 2015 i Danmark med Aarne Kinnunen og Anette 

Storgaard som ansvarlige. 

Ad 11. Arbejdsgrupper. Hvad er status? 

Sekretariatet blev opfordret til at udfærdige en køreplan for arbejdsgrupper tilsvarende de 

køreplaner der findes for forskerseminarer, rådsmøder og kontaktseminarer. 

Aarne Kinnunen foreslog at man kan nedsætte en arbejdsgruppe vedrørende 

banderelateret kriminalitet. I tilknytning til diskussion om en mulig arbejdsgruppe 

vedrørende banderelateret kriminalitet, meddelte Marit Wårum, at man i Norge har en 

forskningsstatus om dette tema (Liden og Sandbaek 2009). 

Det blev foreslået, at man på forskerseminarer kan annoncere efter emner til 

arbejdsgrupper og deltagere i arbejdsgrupper. 

Ad 11.1. Politireformer v/Lars Holmberg 

Den planlagte arbejdsgruppe om politireformer blev etableret i 2013. Lars Holmberg 

meddelte, at arbejdet vil blive gennemført i 2014 og at der er en del interessenter fra 

Sverige hvor der for tiden foregår en del arbejde med politireformer. Lars Holmberg 

foreslog derfor at møderne holdes i Sverige med hjælp fra den svenske kontaktsekretær 

Isabel Schoultz. 

Ad 11.2. Narkorelaterede forbrydelser v/Hedda Giertsen og Helgi Gunnlaugsson 

Den planlagte arbejdsgruppe for narkorelaterede forbrydelse har fået et nyt navn, da det 

oprindelige ikke var dækkende. Det nye navn er ”Drugs: What is the problem and how do 

we perceive it? Policies on drugs in Nordic Countries”.  

Hedda Giertsen og Helgi Gunnlaugson vil belyse hvad man som offentlig instans som 

minimum skal gøre for at afhjælpe berørte personer. Ligeledes søges belyst hvilken rolle 

narko spiller, herunder om det skal betragtes om symptom eller årsag. 

Et arbejdsgruppemøde vil finde sted i Danmark til oktober 2014. 

Ad 11.3 Seksualforbrydelser v/Anette Storgaard 

På kontaktseminaret i Reykjavik sidste år, blev der blandt deltagerne ytret ønske om at 

arbejde videre med emnet seksualforbrydelser i regi af NSfK arbejdsgruppe. 

Katarina Alanko, der deltog i seminaret ønsker at være tovholder for en arbejdsgruppe 

såfremt hendes fremtidige ansættelsessituation tillader det. Det blev drøftet, hvem der 

kunne være den rådsansvarlige i en mulig arbejdsgruppe. Det blev aftalt at foreløbig 



undersøger rådslederen de forskellige muligheder og tager selv ansvaret for 

arbejdsgruppen, hvis Katarina Alankos situation udvikler sig positivt.  

Ad 12. Politik for dagsordenen og referater på hjemmesiden 

Det blev vedtaget fremover at offentliggøre rådets dagsordener og referater på 

hjemmesiden. 

Ad 13. Godkendelse af økonomi for 2014 

Ad 13.1. Endelig godkendelse af forslag til budget for 2014 

Budgettet blev godkendt. 

Ad 13.2. Endelig godkendelse af forslag til ordinært statsbidrag for 2015 

Forslaget til statsbidrag blev godkendt. 

Ad 14. Rådsmøde i 2015 

Det blev besluttet, at inddrage søndag aften til det forberedende møde vedrørende 

indkomne ansøgninger om forskningsstøtte fremover.  

Næste års rådsmøde blev planlagt til søndag den 8. marts med forberedende møde, 

mandag den 9. marts med middag med ministeriet samt tirsdag den 10 marts. Rådsmødet 

holdes i Finland. 

Ad 15. Eventuelt 

Forskerseminaret 2015 finder sted i Norge og blev planlagt til perioden 4. – 6. maj 2015. 

Der er endnu ikke fundet mulige emner for seminaret. 


