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P R O T O K O L 

Mødet blev holdt i Julkisuus salen, Justitsministeriet, Södra Esplanaden 10, Helsinki. 

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

Ad 1. Konstituering 

Rådsleder Anette Storgaard indledte mødet. 

 

Ad 1.1 Godkendelse af dagsorden  

Dagsordenen blev godkendt. 

 

Ad 1.2 Velkomst og indledning 

Rådsleder Anette Storgaard bød velkommen og takkede det finske justitsministerium for 

at lægge lokaler til rådsmødet. 

 

Ad 2. Årsrapport 2014 

Årsrapporten er rundsendt til alle rådsmedlemmer og vil efter rådsmødet blive trykt med 

det godkendte regnskab. Årsrapporten udsendes til justitsministerierne i 

medlemslandene. 

 

Ad 2.1 Virksomheden i 2014 

Rådsleder Anette Storgaard meddelte, at arbejdet med NSfK fungerer godt i sekretariatet. 

Efter to år har sekretariatet haft alle rutineopgaver, men der opstår også jævnligt nye 

opgaver. 

 

I oktober 2014 blev der holdt et møde for alle kontaktsekretærer. Det var et udbytterigt 

møde, hvor sekretærerne mødte hinanden og kunne udveksle erfaringer. Der var nye 

kontaktsekretærer fra flere lande. På mødet blev kontaktsekretærernes arbejdsopgaver 

gennemgået. 

 

Den færøske kontaktsekretær Elkin Klettheyggj har sagt sin stilling op, og Bjørk Maria 

Kunoy er pr. 1. marts 2015 ansat som ny kontaktsekretær på Færøerne. 

 

Det fungerer fint med afrapporteringer fra modtagere af forskningsstøtte og der bliver 

afrapporteret inden fristernes udløb. Der er pt. ingen, som ikke har afrapporteret rettidigt.   

 

I 2014 blev der holdt et arbejdsgruppemøde om narkotika i København. 

Rådsmedlemmerne Hedda Giertsen og Helgi Gunnlaugsson var ansvarlige for 

arbejdsgruppemødet. Der vil senere på foråret 2015 udkomme en samlet publikation fra 

NSfK med præsentationerne fra arbejdsgruppemødet. 

 



Det budgetterede kontaktseminar vedrørende Alternativer til frihedsstraf blev ikke 

afholdt. Kontaktseminaret forventes afholdt i 2015 i stedet. 

 

Sekretariatet arbejder med at NSfK’s nyhedsbrev udkommer senest den 5. arbejdsdag i 

hver måned. Nyhedsbrevet udkommer 10 gange årligt på hjemmesiden. Dette kræver 

disciplin fra landenes kontaktsekretærer, der alle indleverer bidrag til nyhedsbrevet. 

Processen er blevet forbedret betydeligt i perioden. 

 

Der er stigende interesse for The Journal of Scandinavian Studies in Criminology and 

Crime Prevention. Dette kommer til udtryk i form af stigende antal downloads og views.  

 

Ad 2.2 Regnskabsafslutning 

Rådslederen gennemgik regnskabet. 

 

Det blev meddelt, at de 100.000 DKK NSfK havde betalt til Juridisk Institut for frikøb, af 

universitetet/fakultetet er blevet ført tilbage til NSfK og kan dermed først afregnes i 

finansåret 2015.  

 

Det budgetterede beløb til rejsestøtte er ikke brugt, dette skyldes hovedsagligt at 

deltagerne i forskerseminaret ikke ansøgte om rejsestøtte i det omfang, det var forventet. 

 

Det blev bemærket, at NSfK ofte budgetterer meget forsigtigt og derved forbruger mindre 

end budgetteret. Man kunne derfor overveje at øge aktivitetsniveauet igennem 

planlægning af flere arrangementer, så det sikres, at der kommer forskningsmæssig 

aktivitet for den økonomi, som er til rådighed 

 

Ad 3. Runde med nyt fra ministerierne 

Marit Wårum, Norge, meddelte, at der både på nationalt og ministerielt (departement) 

niveau arbejdes med en struktureret overordnet forskningsstrategi.  I ministeriets 

langsigtede strategi, som er i afslutningsfasen, lægges det op til fire satsningsområder for 

FOU: 

 Hele det strafferetlige/straffeprocesretlige forløb 

 Samfundssikkerhed 

 Indvandring 

 Regler og retsvidenskabelig forskning 

 

KRÅD (Kriminalforebyggende råd) er blevet evalueret. Der var kritik af dele af indsatsen. 

Et hovedfund var at KRÅD først og fremmest lykkes med rådgivning og samordning 

rettet mod førstelinjen (politi og kommuner), men at KRÅD i mindre grad opnår resultater 



på nationalt niveau (departementer og direktorater). Justis- og beredskapsdepartementets 

forslag er at dagens KRÅD afvikles og erstattes med et Nationalt kompetencecenter for 

kriminalitetsforebyggelse, forslaget er sendt til høring. 

Det årlige forskningsbudget er øget noget, dette gælder specielt midlerne til Norges 

forskningsråd.  

Man har godkendt et budget, hvor der afsættes midler til NSfK. 

Aarne Kinnunen meddelte at en større strukturel ændring i regeringens forskningspolitik 

har fundet sted. Forskningsmidler er blevet ført fra forskningsinstitutterne til nyoprettede 

forskningsfonde, hvor man vil fremme strategisk stillingtagen til forskningen. 

Forskningsinstitutterne kan herefter ansøge om midlerne. 

Justitsministeriets nationale forskningsinstitut for retspolitik er som noget nyt 

organisatorisk forankret ved Universitetet i Helsinki. Instituttets forskningsbudget er i 

denne sammenhæng øget. 

Skuli Gunnsteinsson fra Indenrigsministeriet i Island meddelte at man fortsætter sit 

samarbejde med NSfK. Der er valgt en ny minister, der er meget positiv overfor 

samarbejdet i de nordiske lande.  

 

På nuværende tidspunkt, arbejdes der med et lovforslag vedrørende strafafsoning samt 

lovgivning vedrørende asylansøgere. Der arbejdes ligeledes med emner som indsatte der 

lider af psykiske sygdomme. 

 

Anne-Julie Boesen Pedersen fra justitsministeriet i Danmark meddelte at der på grund af 

skudepisoderne i København i februar måned pt. er meget fokus på terror og 

radikalisering. 

 

Den politiske opposition har stillet et forslag om at nedsætte kriminelle lavalder til 12 år, 

så debatten om unge antages at komme til at fylde meget i ministeriet og i samfundet op 

imod det folketingsvalg, der skal komme senest i det kommende efterår. 

 

NSfK er teknisk flyttet til ministeriets forskningskontor fra strafferetskontoret.  

 

Rådslederen meddelte at justitsministeriet i Sverige har modtaget et brev underskrevet af 

en række nordiske forskere. I brevet anbefaler forskerne, at Sverige genindtræder i NSfK.  

Brevet blev omdelt (og vedlægges som bilag til referatet). 

 

  



Ad 4. Økonomiske rammer for virksomheden i 2015 

Rådslederen meddelte at Aarhus Universitet løbende har arbejdet med regnskabet og at 

der således er små justeringer i budget og regnskab sammenlignet med det udsendte. 

 

Ad 4.1 Budgetforslag for 2015 

Sekretariatsledere omdelte revideret budget og gennemgik de føromtalte justeringer. 

Budgettet realitetsbehandles og vedtages under et senere punkt på dagsordenen. 

 

Ad 4.2 Frikøb af rådsleders undervisningspligt 

Ragnhild Hennum fungerede som mødeleder under behandlingen af dette punkt.  

Det blev vedtaget at budgettere 100.000 DKK for 2015. 

 

Ad 4.3 Forslag til ordinært statsbidrag 2016 

Det blev vedtaget at godkende sekretariatets forslag til statsbidrag. Det foreslåede bidrag 

er i overensstemmelse med hidtidig praksis øget med 3%.  

 

Marit Wårum foreslog at rådet skulle genoverveje en gennemgang af den måde NSfK 

fastsætter størrelsen af statsbidrag, således at den bringes i overensstemmelse med praksis 

fra Nordisk Ministerråd. 

 

Forslaget har efter rådsmødet været til afstemning blandt rådsmedlemmerne. 11 

rådsmedlemmer stemte for forslaget og en undlod at stemme.  

 

Sekretariatet og rådets medlemmer forbereder en gennemgang af drøftelse af grundlaget 

for beregning af statsbidraget for rådsmødet 2016. 

 

Ad 5. Nye vedtægter 

Justitsministeriet i Danmark har afsluttet behandlingen af de revidere vedtægter for NSfK. 

Man har i ministeriet valgt at benytte den formelle version, hvor medlemslandene er 

nævnt med navn. Det betyder, at såfremt Sverige genindtræder i NSfK, vil vedtægter 

skulle ændres igen. 

 

Forslaget til ny ordlyd af vedtægterne, som bortset fra emnet vedrørende Sverige, kun er 

ændret redaktionelt, udsendes i næste uge fra det danske justitsministerium til 

ministerierne i de andre medlemslande. Denne fremgangsmåde er foreskrevet i 

vedtægterne.  

 

Ad 6. Behandling af ansøgninger om forskningsstøtte:  

Et bedømmelsesudvalg bestående af Natalia Ollus, Hedda Giertsen, Helgi Gunnlaugsson 

og Lars Holmberg har ved et forberedende møde gennemgået alle ansøgninger om 



forskningsstøtte. En ansøgning er blevet trukket tilbage og en ansøger har modtaget 

forskningsstøtte fra anden side. 

 

Ad 6.1 Sammendrag af ansøgninger og bedømmelser til NSfK om økonomisk støtte til 

forskningsprojekter 

Det blev under behandlingen foreslået, at man fremover tager højde for de forskellige 

traditioner, der er, for aflønning af for eksempel Ph.D.-studerende i medlemslandene. 

Bevillingsmodtagerne bør ligeledes være meget specifikke, når der afrapporteres til NSfK 

for brugen af forskningsstøtten.  

 

Der blev endvidere stillet et forslag om oprettelse af en database over de bevillinger NSfK 

yder. Man vil således kunne søge oplysninger om forskningsemner og fordeling på 

nationalitet. Det blev dog vedtaget at man skal være meget påpasselig med ikke at benytte 

en database som denne som en slags uofficiel fordelingsnøgle, da projekterne 

udelukkende bør modtage støtte på baggrund af den faglige vurdering. 

 

Ad 6.2 Bedømmelsesudvalgets indstilling 

Efter at have gennemgået bedømmelsesudvalgets indstilling, besluttede rådet at bevilge 

støtte til følgende ansøgere: 

 

Annemette Nyborg Lauritsen bevilges 20.452 EUR til projektet Kriminalitet, frihedsberøvelse 

og kontrol i Grønland. 

 

Malin Sofia Fransberg bevilges 30.000 EUR til projektet Graffiti efter nolltoleransen – En 

etnografisk undersökning om graffitimålara och kontroll. 

 

Yaira Obstbaum-Federley bevilges 7.100 til projektet Arbetsfördelningen mellem de 

institutioner som behandler alkohol- och drogrelaterade skador i Finland, fångars rusmedelsproblem 

och fängelsernas nya rusmedelsstrategier i ljuset av fånghälsundersökninger och 

myndighetsregister. 

 

Jussi Perälä bevilges 2.000 EUR til projektet For some other reasons? – Ethnographic study of 

an international outlaw motercycle club. 

 

Ida Harboe Knudsen bevilges 29.971 EUR til projektet ‘Østkriminalitet’ og Gerningsmænd. Et 

casestudie af litauiske indsatte i danske arresthuse. 

 

Esben Houborg og Thomas Friis Søgaard bevilges 29.649 EUR til projektet 

Sikkerhedsnetværk i nattelivet: orden og suverænitet i urbane festrum. 

 



Annemette Nyborg Lauritsen bevilges 10.623 EUR til arbejdsgruppeprojektet Kriminalitet, 

frihedsberøvelse og kontrol i nordiske ø-samfund. 

 

Marte Rua, Peter Scharff Smith og Thomas Horn bevilges 6.500 EUT til 

arbejdsgruppeprojektet Arbejdsgruppemøde i Skandinavisk isolasjonsnettverk. 

 

Íris Björg Kristjánsdóttir, Vigdis Vevstad og Erna Kristín Blöndal bevilges 5.500 EUR til 

arbejdsgruppeprojektet Etablering af tværfagligt forskningssamarbejde på emnet kriminalisering 

af indvandring og asylum i Skandinavien. 

 

Thomas Mathiesen bevilges 3.000 EUR til udgivelse af bogen Overvåkningsstaten. Europas 

overvåkning av sine borgere – og av andre. 

 

Ad 7. Drøftelse af oprettelse af et stort NSfK forskningsprojekt 

Rådslederen indledte punktet, der er opstået på baggrund af at det store projekt 

vedrørende holdninger til straf snart er afsluttet. Det bør derfor diskuteres om NSfK skal 

påbegynde et nyt stort projekt. De store NSfK-projekter kan i større grad end de mindre 

individuelle eller gruppebaserede projekter føre til overordnede nordiske resultater, som 

både kan være af interesse i de nordiske forskningsmiljøer og blandt kriminalpolitiske 

aktører. Samtidig kan de i større grad end de mindre projekter tiltrække opmærksomhed 

fra verden udenfor Norden. Det er helt i overensstemmelse med NSfK’s formål både at 

understøtte individuelle projekter og selv iværksætte projekter.  

Rådslederen lagde op til, at et stort projekt skal kunne strække sig over en treårig periode 

med påbegyndelse pr. januar 2016, således at det kan følge den cyklus der er for NSfK 

værtslande. Det nye projekt skal således påbegyndes i januar 2016 og afsluttes senest 

december 2019 samtidig med udløbet af det finske værtsskab. Udbud af projektet skal 

således finde sted i 2015. 

 

De i bilag 7 opregnede emneforslag blev drøftet, men det blev besluttet, at forinden man 

lægger sig fast på et tema- eller en temakreds, ville man på det kommende forskerseminar 

i maj i Norge holde en plenum session, hvor de tilstedeværende forskere kan indbringe 

ideer til emner.  Plenum sessionen skal indledes med en kort præsentation af de 

forskellige tilskudsmuligheder, der er i NSfK og skal ledes af et norsk rådsmedlem. 

Deltagerne skal have mulighed for at forberede sig hjemmefra og udforme en kort 

motivation for begrundelse af emne. 

Det skal tydeliggøres, at der ikke er tale om en demokratisk proces, men at NSfK blot 

ønsker ideer for derefter selv at have kompetence til at vælge frit blandt de fremkomne og 

andre emner. 

 



Ansøgningsrunden kan begynde efter forskerseminaret, så behandlingen af 

ansøgningerne kan afsluttes inden udgangen af året. Behandlingen af ansøgningerne vil 

foregå som e-mailkorrespondance mellem rådsmedlemmer og sekretariat. 

 

Det blev besluttet at yde op til 150.000 EUR i støtte til det store forskningsprojekt. Projektet 

vil være omfattet af de regler der normalt gælder for NSfK og der vil således ikke kunne 

udbetales lønmidler til deltagelse af forskere fra Sverige. Støtte kan ydes til forskere der 

sidder i faste stillinger, da disse større projekter appellerer til erfarne forskere i højere grad 

end yngre forskere. 

 

Projektet skal i udgangspunktet omfatte fire medlemslande men kan i særlige tilfælde 

omfatte tre medlemslande. 

 

Når projektet er tilendebragt i 2019 kan det overvejes om man skal udgive et særnummer 

af Journal of Scandinavia Studies in Criminology and Crime Prevention eller om man 

laver en selvstændig NSfK-publikation. Derudover kan og bør projektet naturligvis 

formidles på andre relevante platforme. 

 

Ad 8. Justering af kontrakt i forbindelse med tilføjelse af krav om aflevering af 

forskningsdata i forbindelse med tildeling af forskningsstøtte  

Rådslederen havde stillet forslag om ændring af kontrakten så det kunne fremgå af denne, 

at bevillingsmodtagere efter endt projekt skal aflevere deres rå data til opbevaring hos 

Dansk Data Arkiv. 

 

Der var ikke tilslutning til dette i den fremlagte form. Dels skal formuleringen justeres så 

det fremgår udtrykkeligt, at den ikke omfatter kvalitative interviews og feltstudier, dels 

kan der opstå karambolage med krav fra andre bidragydere end NSfK. 

 

Det blev i stedet besluttet at indføre et afsnit vedrørende rå data i annoncen og i 

ansøgningsblanketten for forskningsstøtte. Begge skal rundsendes til godkendelse hos alle 

rådsmedlemmer, førend den kan fremgå af NSfK’s hjemmeside.  

 

Det blev endvidere besluttet at aflevering af rå data skal omfatte kvantitative data ved 

store projekter, der finansieres fuldt ud af NSfK. Det skal fremgå af det ansøgningsskema 

der udleveres til ansøgning om store NSfK- projekter samt af den kontrakt, der indgås 

med forskerne. 

 

Ad 9. Status på projektet ”Holdninger til straf” 

Der er en artikel om projektet under publicering i European Journal of Criminology. Dette 

bliver den foreløbig sidste artikel. Da der i artiklen henvises til NSfK’s hjemmeside, har vi 



efter aftale med projektets forskere lagt spørgeskemaer, design- og metodebeskrivelser 

m.v. frem på denne.  

 

Hvad angår indsamling af rå data kunne rådslederen meddele at vi har modtaget rå data 

fra Island og Finland men at vi mangler at modtage fra Norge og Sverige. Norge nægter 

for øjeblikket at indlevere data til NSfK og da vi ikke har retskrav herpå, vil rådslederen 

forsøge at appellere til den pågældende forsker for at aflevere. Sekretariatet søger at få 

kvitteringer for afregning for udførelse af post-surveyen fra Synnovate. Projektet betragtes 

i det væsentlige som afsluttet. 

 

Helgi Gunnlaugsson har sammen med Henrik Tham været tovholder på projektet. 

Rådslederen takkede for arbejdet. 

 

Ad 10. Annonce om forskningsstøtte for 2016 

Det blev vedtaget at ændre annoncen jf. pkt. 8 ovenfor. Forslag til ny annoncetekst 

rundsendes til rådsmedlemmernes godkendelse efter mødet. 

 

Ad 11. Forskerseminar, herunder evaluering af forskerseminaret 2014 og planer for 

forskerseminaret 2015  

Sekretariatet har efter rådsmødet arbejdet målrettet med at få alle deltagerne til at 

indlevere bidrag til den samlede publikation. Med meget få undtagelser har alle indleveret 

deres præsentation. Inden seminaret havde plenumforedragsholder Henrik Elonheimo 

indgået aftale med sekretariatet om ikke at indlevere sin præsentation til 

seminarrapporten. Denne er i stedet publiceret i The Journal of Scandinavian Studies in 

Criminology and Crime Prevention. 

Rapporterne modtages med stor interesse fra deltagerne selv, ligesom andre forskere kan 

have stort udbytte af præsentationer indenfor deres interesseområder. Endvidere tjener 

rapporterne som vigtig dokumentation for NSfK’s aktiviteter. Af disse grunde lægges der 

et stort arbejde i at få alle deltagere til at indsende deres bidrag.   

På den sidste dag på forskerseminaret foranstaltede rådslederen en evaluering af 

seminaret. Der er helt overvejende stor tilfredshed med udbyttet af forskerseminaret 

blandt alle deltagere. Der er forskel på hvordan forskere og praktikere evaluerer 

seminaret, der er mest relevant for forskere. Dog fremgår det af evalueringen at praktikere 

også får et positivt udbytte af deres deltagelse.  

 

Der blev i én evaluering stillet forslag om, at der inviteres en plenumtaler udefra, der har 

et andet perspektiv på seminarets emner.  

 

Det blev besluttet, at såfremt en præsentation skrives og holdes på et nordisk sprog, skal 

der indleveres et abstracts på engelsk så alle kan læse og forstå, hvilke emner der 

præsenteres.  



 

På baggrund af en samlet vurdering af krav om arbejdstid, rådets økonomi m.v., blev det 

besluttet at gå tilbage til den gamle model hvor rejse- og opholdsudgifter på 

forskerseminarerne betales fuldt ud af NSfK. 

Fristen for ansøgning om deltagelse udsættes således til den 7. april 2015. 

 

Det blev endvidere besluttet at gå tilbage til den gamle model, hvor sekretariatslederen 

bestiller flybilletter til alle deltagere.   

 

Rådsmedlem Hedda Giertsen fortalte, at man i Norge er i færd med at planlægge det 

kommende forskerseminar. Man har reserveret Hotel Wassilioff, der ligger i nærheden af 

en mindre lufthavn, Torp. Såfremt det ikke lader sig gøre praktisk for alle deltagere at 

flyve ind til denne, kan der planlægges buskørsel fra Oslo.  

 

Der er inviteret nogle plenumforedragsholdere og man fortsætter med at planlægge i 

nærmere detaljer, når man kender til deltagernes emner for præsentationer. 

 

Ad 12. Mulighed for samarbejde med den kriminologiske institution i Stockholm om 

afholdelse af seminarer 

Rådslederen omdelte forslag til kontrakt vedrørende samarbejde med den kriminologiske 

institution på Stockholms Universitet. 

 

Den kriminologiske institution ønsker at indgå i et samarbejde med NSfK og vil således 

være vært med fuld finansiering ved et forskerseminar i 2016. De efterfølgende 4 år vil den 

kriminologiske institution kunne udpege 10 svenske forskere til deltagelse i 

forskerseminarer betalt af NSfK.  

 

Der var enighed blandt alle rådsmedlemmer om at tilslutte sig til oplægget Det blev dog 

vedtaget at de der er repræsentanter fra ministerierne skal undersøge, om der kan komme 

indvendiger fra deres ministerium i senest inden to uger efter rådsmødet meddele dette til 

sekretaraitslederen. 

Kontrakten underskrives på NSfK’s vegne af rådsleder og vicerådsleder. 

 

Ad 13. Behandling af indkomne ansøgninger til stillingen som ny redaktør for Journal 

of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention 

Der er i alt modtaget tre ansøgninger til stillingen som redaktør. 

 

Det blev besluttet at genoplså stillingen og samtidig give ansøgerne mulighed fro at 

indlevere yderligere oplysninger vedrørende deres kvalifikationer. Fristen for indsendelse 

af disse oplysninger blev sat til den 6. april 2015. Genopslaget annonceres på hjemmesiden 

og igennem netværk, herunder rådsmedlemmer og kontaktsekretærer. 



 

Da der kan være interessekonflikter forbundet med både at være redaktør og rådsmedlem, 

blev det besluttet at et sådant ’dobbeltmandat’ ikke vil blive accepteret. Hvis 

rådsmedlemmer søger stillingen og får den, må de udtræde af rådet og hvis andre end 

rådsmedlemmer får stillingen, kan de ikke samtidig blive medlemmer af rådet. 

 

Ad 14. Kontaktseminarer 

Rådslederen redgjorde kort for forskellen på kontaktseminarer og arbejdsgrupper. 

 

Ad 14.1. Forslag fra Anette Storgaard: Alternativer til frihedsstraf 

Da det budgetterede kontaktseminar fra 2014 ikke blev afholdt meddelte rådslederen at 

hun gerne ville arrangere seminaret i 2015. Dette blev godkendt. 

 

Ad 14.2. Andre forslag 

Natalia Ollus fremsatte forslag om afholdelse af kontaktseminar vedrørende ” Crimes of 

the employer”1 med fokus på en nordisk diskussion om deres situation, specielt med tanke 

på om de udnyttes til trafficking eller andre forbrydelser. Dette blev godkendt. 

 

Ad 15. Arbejdsgrupper jf. vedtægternes § 5. Hvad er status og fremtidsperspektiver? 

Rådslederen anførte, at arbejdsgruppemøder i medfør af § 5, som ledes af et rådsmedlem 

er en vigtig aktivitet for NSfK, da der kommer et synligt resultat enten i form af artikel 

eller en fælles publikation.  

 

Ad 15.1. Politireformer v/Lars Holmberg 

Lars Holmberg meddelte at arbejdsgruppemødet afholdt i Stockholm tidligere på året var 

godt. Der er intet grundlag for afholdelse af nyt arbejdsgruppemøde lige nu. 

Arbejdsgruppemødedeltagerne har aftalt at arbejde med udgivelse af særnummer af 

Nordic Policing indeholdende præsentationer fra arbejdsgruppemødet.  

 

Ad 15.2. Narkorelaterede forbrydelser v/Hedda Giertsen og Helgi Gunnlaugsson 

Helgi Gunnlaugsson fortalte at arbejdsgruppemødet i november sidste år havde været 

godt og udbytterigt. Rådsmedlemmerne samler de forskellige bidrag, som indsendes til 

sekretariatet senere i løbet af foråret 2015 med henblik på udgivelse. . Der er endnu ikke 

bestemt noget næste skridt, men det bliver under alle omstændigheder tidligst i 2016. 

 

Ad 15.3. Forslag til fremtidige arbejdsgrupper 

Natalia Ollus foreslog et arbejdsgruppemøde med ”Roma beggars”2 som emne og Anette 

Storgaard foreslog ”normaliseringsbegrebet i forbindelse med strafafsoning”. Det blev 

besluttet at bevilge penge til begge arbejdsgrupper i 2015. 

                                                      
1
 Det er efterfølgende besluttet, at ”Crimes of the employer” skal afholdes som et arbejdsgruppemøde, da det er mere 

fagligt hensigtsmæssigt 



 

Ad 16. Revideret instruktion for kontaktsekretærer 

Ændringerne vedrørende nyhedsbreve blev kort gennemgået af rådslederen. 

Ad 17. Sprog i NSfK – skal NSfK have en sprogpolitik? 

Det blev besluttet at holde fast i at tale nordiske sprog; men at acceptere brug af engelsk. 

Det blev vedtaget, at når der indsendes abstract før deltagelse i forskerseminar, skal dette 

udformes på engelsk således at alle har mulighed for at orientere sig om de emner der 

bliver præsenteret. 

 

Ad 18. Godkendelse af økonomi for 2015 

Efter stillingtagen til alle aktivitetsforslag m.v. kunne rådet behandle forslag til budget og 

statsbidrag. 

 

Ad 18.1. Endelig godkendelse af forslag til budget for 2015 

Forslaget til budget for 2015 blev godkendt. Se dog pkt. 4.3 ovenfor. 

 

Ad 18.2. Endelig godkendelse af forslag til ordinært statsbidrag for 2016 

Forslaget til ordinært statsbidrag blev godkendt. 

 

Ad 19. Rådsmødet i 2016  

Rådsmødet der skal holdes i Danmark vil finde sted 6. – 8. marts 2016 i København. 

Ad 20. Eventuelt 

Rådslederen takkede for et godt møde og takkede for godt samarbejde gennem de sidste 

mange år. 

 

Aarne Kinnunen meddelte at han træder ind som ny formand fra 1. januar 2016. Herefter 

takkede han den afgående formand. 

 

Mødet sluttede kl. 16.00. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                
2
 Det er efterfølgende besluttet at ”Roma beggars” skal afholdes som et kontaktseminar, da det er mere fagligt 

hensigtsmæssigt 


