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1. Mötets konstituerande
1.1.Välkomst och inledning
NSfKs ordförande Felipe Estrada öppnade mötet och önskade alla välkomna. Han
önskade speciellt Hanna Rún Sverrisdottir, Island varmt välkommen till detta hennes
första rådsmöte. Hanna är tillförordnad under Kristín Einarsdottirs tjänstledighet från
Justitieministeriet under perioden mitten november 2020 – augusti 2021.
Mötet gjorde en kort presentationsrunda, varefter ordförande kort gick igenom
praktiska för mötet. Information om praktiska hade även skickats till
rådsledamöterna före mötet.
1.2. Samarbetsrådets sammansättning 2021
Ordförande påminde om att enligt nuvarande utnämningsbrev upphör så gott som
alla rådsledamöters period som NSfK rådsledamöter vid årets slut. Ordförande
hoppades att möjligast många fortsätter år 2022.
Han vände sig speciellt till de rådsledamöter som är de nationella representanterna
från den nordiska Justitieministerierna med en begäran om att de möjligast tidigt
påbörjar arbetet med att utnämna de nationella rådsledamöterna för nästa tre-års
period. Om sekretariatet i ett tidigt skede får kännedom om ev nya rådsledamöter kan
sekretariatet på hösten hålla en kort introduktion till uppdraget ifall intresse för det
finns bland de nya rådsledamöterna.
På mötet meddelade Arnt Even Hustad att de två norska rådsledamöterna Heidi Mörk
Lomell och Ragnhild Hennum fortsätter som rådsledamöter.
Anne Alvesalo-Kuusi, Finland meddelade att hon ämnar avgå fr o m hösten 2021 och
att processen med att utse ny representant istället för henne är påbörjad.
Annick Prieur, Danmark meddelade att hon inte ämnar fortsätta på uppdraget för en
ny period då nuvarande utnämning löper ut sista december 2021.
1.3.Beslut om mötets beslutsmässighet
Enligt NSfK Stadgar §6 ska minst 8 ledamöter vara närvarande för beslutsmässighet.
Rådet konstaterade att mötet var beslutsmässigt.
1.4. Godkännande av dagordning
Mötet godkände dagordningen.
2. Kort runda med nytt från ministerierna
Vid rådsmötet 2020 hölls några av presentationerna med hjälp av ppt, vilket
uppskattades av rådet. Inför årets möte hade ministeriernas representanter ombetts
att förbereda för ppt-presentation. Detta också för att underlätta genomgången vid
det digitala mötet. Ppt var tillgängliga för hela rådet på rådets sida i NSfKs
Ansökningsportal.
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Nedan kort de huvudpunkter som lyftes vid de nationella presentationerna, i ppts
och vid mötet:
Sverige, Erik Grevholm:

•
•

Frågor i fokus i Sveriges kriminalpolitik och lagstiftning:
Kriminella gäng, skjutningar, explosioner, socialt utsatta områden,
våldsbejakande extremism samt brott mot välfärdssystemet
Combating Crime Together – A national crime prevention program (Tillsammans mot
brott – ett nationellt brottsförebyggande program)

•

National research program on crime 2021 – 2024

•

The 34 bullet point program: The Government’s actions against criminal gangs. (34punktsprogrammet: Regeringens åtgärder mot gängkriminalitet, presenterades hösten
2019)
Erik Grevholm utvecklade kring detta program om verktyg för
brottsbekämpning, om straff och påföljder, om metoder för att bryta
”tysthetskulturen” och om förebyggande åtgärder av dessa typer av brott.

•

Överhuvudtaget många lagförslag och satsning på fler poliser och
polisanställda.

Finland, Minna Piispa:
•

Program för att minska våld mot kvinnor, som tagits fram i ett
tväradministrativt samarbete. Fokus ligger på preventiva åtgärder och ser
specifikt mot hedersrelaterat våld, digitalt samt arbetsrelaterat våld.

•

•

Pilotstudie om arbetsmetoder för unga som återfaller i brott. Fokus är
samarbetet mellan socialsektorn och det straffrättsliga förfarandet. Familjerna
involveras och avsikten är att en handläggare koordinerar servicen.
Brottspåföljdsmyndigheten kommer föreslås att genomgå en strukturell reform i
avsikt att utveckla organisationen, skapa en mer enhetlig nationell organisation
och säkerställa enhetliga verksamhetssätt och klientprocesser samt
likabehandling av fängslade personer.

Danmark, Anne-Julie Boesen Pedersen
• Covid-19 med flera lock-downs av de danska samhället
• Ny flerårsaftale for politi og anklagemyndighed
Aftale-om-politiets-og-anklagemyndighedens-oekonomi-2021-2023-1.pdf
(justitsministeriet.dk)
• Samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse
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•
•

Straffesagskæde (tiltaltes udeblivelser i straffesager)
Utryghedsskabende adfærd, bl.a. opholdsforbud, vold i nattelivet (Tryghed for alle
danskere (justitsministeriet.dk))
Ny lovgivning, der styrker politiets muligheder for at bruge agenter i deres
efterforskning af kriminalitet på nettet.
Vanvidsbilisme
PTSD blandt politi- og fængselsbetjente
Flerårsaftale for kriminalforsorgen

•
•
•
•

Vid Justitsministeriets Forskningskontor:
Ungdomskriminalitetsnævnet, evalueringsprogram (6 delevalueringer)
Virkninger af straf over for gerningsmænd, befolkning og ofre.
Ytringsfrihed i Danmark. En undersøgelse af danskernes holdninger til og
oplevelser med ytringsfrihed

•
•
•

Island, Hanna Rún Sverrisdottir:
Pandemin med flera lock-downs har påverkat det isländska samhället. På senare tid
har landet även haft flertal kännbara jordskalv. På området för kriminalpolitik och
straffrätt så har den allmänna strafflagen (General Penal Code) uppdaterats de
senaste åren inom vissa rättsområden och arbetet fortsätter.
Nyligen har följande ändringar gjorts:
– Stalking. The law now states that one who repeatedly threatens, stalks or contacts
another person against their will may be sentenced to up to four years in prison.
– A new law went into effect regarding the right to sexual privacy and digital
sexual violence. A person that makes, shares or publishes sexual content of
another person without consent can now be prosecuted.
– A bill to amend the General Penal Code concerning child abuse, issues that affect
the level of punishment, hate speech and discrimination due to disability has been
placed in the Government’s Consultation Portal.
– Changes in the Penal Code regarding human trafficking have also been made.
Norge, Arnt Even Hustad:
-

-

En nationell survey om våld, övergrepp, missbruk och mental hälsa bland unga i
Norge under Covid-19 visade att 1 av 6 unga rapporterade minst en form av våld
eller övergrepp under den period som skolorna hölls stängda. 20% av dessa
upplevde våld för första gången. Speciellt utsatta var barn och unga från
låginkomst familjer eller var föräldrarna hade psykosociala. Många barn och unga
blev också för första gången utsatta för cyberbullying.
Regeringen har i februari lämnat en proposition till Stortinget om Drogpolicy
reform. Användning och innehav av små mängder droger för personlig
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-

användning skulle enligt förslaget inte vara straffbart, även om fortsatt olagligt.
Användaren skulle istället för att straffas delta i ett obligatoriskt möte med
kommunal rådgivande service för ett erhålla information om risker och negativa
hälsoeffekter med droger samt hjälp. Minderåriga skulle som huvudregel delta i
mötet tillsammans med sina föräldrar. Det är oklart om förslaget går igenom.
Partnerdrapsutvalgets utredning, som leddes av Ragnhild Hennum överlämnades
till regeringen i december 2020. Syftet med utredningen var att rekommendera
åtgärder för att förhindra partnerdråp och -mord. En ny actionplan mot våld i
nära relationer lanseras under våren.

-

Rapport om polisen diskuteras i Stortinget under våren.

-

Regeringen har inlett arbete med två ”white papers”; ett om villkoren och
omständigheterna i fängelse och det andra om barn och ungdomsbrottslighet.
Avsikten är att båda utredningarna överlämnas till Stortinget före Stortingsvalet
den 13 september.

3. Årsrapportering 2020
3.1. Årsrapport 2020 (bilaga 1) Seen and Approved
Beslut: Rådet godkände verksamhetsberättelsen 2019.
3.2. Räkenskapsavslutning från 2020 (bilagor 2a och 2b, 3)
Sekretariatsledaren presenterade bokslutet för 2020. Mötesunderlaget omfattade
NSfK bokslut 2020, delvis upprättat vid sekretariatet samt utdrag ur Stockholm
Universitets redovisningssystem. Revisionsberättelsen inkom till sekretariatet
under mötesdag 2. Sekretariatsledaren underrättade då rådet om det väsentliga i
revisionsberättelsen, inkl de justeringar avseende begrepp i bokslutet som
revisorerna hade lyft.
NB: Komplett dokumentation gällande bokslut 2020, inkl reviderat bokslut enligt
revisors anvisningar gjordes tillgängligt i Ansökningsportalen för rådet den 2
mars 2021.
Mötet gick igenom bokslutet och bland annat lyftes följande huvudpunkter:
- Övergripande kommentarer; summan Behållning (Tidigare ”Eget kapital”) var
högre än budgeterat pga lägre kostnader. De lägre kostnaderna berodde främst på
inställda aktiviteter pga pandemin. I tillägg gjordes under året inte påslag för
lönekostnader för de nordiska kontaktsekreterarnas ersättningar samt att OH inte
lades på sekretariatsledarens lön oktober-december, då anställningsförhållandet
ändrades. I tillägg gjordes en större återbetalning av outnyttjade forskningsmedel
vid ett av de samnordiska forskningsprojekten som hade beviljats stöd 2018.
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-

Fr o m 2020 bidrar inget av de nordiska Brottsförebyggande råden till tidskriften
NJC, vilket innebar en minskning av intäkterna.

-

Under 2020 utbetalades 486 084 SEK i kortfristiga skulder från 2019. Summan
omfattar utbetalningar av två forskningsstöd som inte var möjligt att utbetala under
beviljandeåret 2019, då stödet inte kunde utbetalas direkt till forskaren och att
kanalisera stöden via en nordisk forskningsorganisation var av olika orsaker inte
möjligt. Den ena forskaren löste frågan genom ändrad projektplan. Den andra
forskaren inväntade svenska Skatteverkets beslut huruvida NSfKs forskningsstöd
kan anses utgöra stipendium. Beslutet anlände i början av 2020 och konstaterade att
stödet uppfyller kriterierna för stipendium. Stödet kunde därmed betalas direkt till
forskaren.

-

Kortfristiga skulder från 2020, dvs inte belastar året även om beslut då fattats om
dessa kostnader är forskningsstöd för ett individuellt projekt som beviljats ändrad
projektperiod samt delutbetalningar av ett samnordiskt projekt. För de
samnordiska projekten gäller att utbetalningarna delas upp i delutbetalningar efter
godkänd mellanrapport.
Dessa kostnader uppgår till 1,4 miljoner SEK, som flyttas till verksamhetsår 2021
och därmed noteras som kostnad i budget 2021.
Behållning per 31.12.2020 är 3 400 992 SEK, då kortfristiga skulderna beaktats.
Beslut: Slutligt godkännande av bokslut 2020 gjordes mötesdag 2, då revisorernas
rapport hade inkommit med godkännande av NSfKs verksamhet och räkenskaper.

4. Ekonomiska ramar för verksamheten 2021
4.1. Budgetförslag för 2021 (bilaga 4)
Sekretariatsledaren presenterade förslaget till årsbudget 2021. Beslut som fattas under
sittande möte påverkar det slutliga förslaget.
Några av punkterna som lyftes vid genomgången var:
Intäkter
Statsbidragen höjts något enligt förslag på rådsmötet 2020, vilket godkänts av de
nationella Justitieministerierna. Höjningen beror av justering av valutakurs.
Stöd för NJC från de nationella brottsförebyggande råden har utelämnats.
Kostnader
Högre administrationskostnader främst pga högre kostnad för revision än tidigare år.
Lite lägre lönekostnader då OH beräknas att inte läggas på sekretariatsledarens lön
under 2021.
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I förslaget har inte anslagits medel för kontaktseminarier och arbetsgrupper som
arrangeras av rådsledamöter, då pandemin fortfarande påverkar verksamheten samt
att Jubileumsåret 2022 antas innebära insatser från rådsledamöterna även under 2021.
Förslag till kontaktseminarier och arbetsgrupper är dock varmt välkomna.
En större pott än vanligt föreslås att delas ut i forskningsstöd ifall rådet bedömer att
ansökningarna håller en sådan standard.
Rådet hade tidigare under året per capsulam beslutat att bevilja stöd till tidskriften
NTfK på basen av inkommen ansökan inkl rapport över föregående år.
Kortfristiga skulder 1,4 miljoner SEK från 2020 är noterade som skild post.
Ordförande kommenterade kort förslaget att planen har varit att minska behållningen
med ca 500 000 SEK / år under det svenska ordförandeskapet.
Ragnhild Hennum lyfte frågan om transaktionskostnader med anledning av att
ordförandeland byter och sekretariatet flyttar till nytt land 2022. Sekretariatsledaren
konstaterade att de konkreta transaktionskostnader hon kan se är ifall de två
sekretariaten fungerar samtidigt under en överlämnings- /introduktionsperiod. Då
ordförandeland böt till Sverige övertog det nya ordförandelandet ett välskött
sekretariat, vilket stort underlättade överföringen samt att tidigare sekretariatsledare
tagit fram dokument för introduktionen. I tillägg gick det finländska och svenska
sekretariatet parallellt två månader. Den egentliga tiden var snarare en månad pga
olika ledigheter och sekretariatsledarens personliga uppfattning samt medskick till
rådet är, att den tiden kunde skäras ned till max två veckor och även effektiviseras.
Beslut: Rådet beslutade att bordlägga förslaget om budget och att budgeten godkänns i
slutet av mötet (punkt 11.1.)
4.2.Förslag till ordinarie statsbidrag 2022 (bilaga 5)
Förslaget följer Nordiska Ministerrådets schablon, som presenteras i deras årsbudget
för 2021 och ligger på samma nivå som året innan - med smärre justeringar i de
nationella fördelningarna.
År 2022 är Norge ordförandeland och statsbidragen betalas då i norska kronor. Vad
summan för statsbidraget för vart och ett land då blir kan i dagsläget inte anges, då den
beror av valutakursen SEK-NOK i början av nästa år och anges av det norska
sekretariatet. Sekretariatets förslag baseras på den valutajustering euro-SEK som
gjordes för 2021.
Beslut: Rådet beslutade att bordlägga förslaget om ordinarie statsbidrag och att
förslaget godkänns i slutet av mötet i samband med att budgeten antas (punkt 11.2.)
4.3.Honorar till NSfK:s ordförande 2021 (bilaga 6)
Ordförande Felipe Estrada loggade ut från mötet då ärendet diskuterades.
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Viceordförande Heidi Mork Lomell föredrog ärendet. Enligt grundförslaget ligger
ordförandearvodet på samma nivå som under 2020, dock så, att valutajusteringen
som rådet godkänt för 2021 även beaktas i detta arvode. Samma justeringar har gjorts
för ersättningen till NJCs redaktör samt till den svenska kontaktsekreteraren, då deras
ersättningar enligt avtal anges i euron
Enligt svenska och SU regler beräknas även LKP och OH på ordförandearvodet.
Beslut: Rådet godkände grundförslaget.
5. Behandling av ansökningar om forskningsstöd
5.1. Förutsättning för behandling av ansökningar
Ordförande Felipe Estrada kommenterade gällande förutsättningar för behandling av
ansökningar om forskningsstöd. Förslaget till budgetramar för forskningsstöd,
kontaktseminarier och arbetsgrupper 2021 är ca 5 miljoner SEK. Han lyfte kort olika
möjligheter till fördelning om rådet finner att ansökningarna håller tillräckligt hög
standard för att beviljas stöd.
Ansökningarna hade innan fördelning till rådsledamöterna för evaluering, granskats
vid sekretariatet att de uppfyllde de formella kraven enligt utlysningen och NSfKs
riktlinjer för stöd.
Inför mötet hade rådet fått informationen nedan ang jävssituationer vid det digitala
mötet. Ordförande påminde om förfarandet för mötet.
”Suggestion for handling of situations of Conflict of Interest (CoI)
As for respecting situations of CoI as well as making the digital meeting running as smoothly as
possible, the Secretariat suggests the following handling of CoI situations:
If Council member is applicant, co-applicant, family member or close relative to applicants or coapplicants; log out from the meeting during the discussions of the application in question.
Carina calls the Council member having left the meeting as next application is being discussed.
For other CoI situations, eg Council member is friend or colleague of applicant or advisor for
applicant, the Council member switches off the camera and microphone during the discussions of
these applications.
This means the Council members still can follow the discussions but not participate in the same.”
5.2.Sammanfattning av ansökningar och bedömningar till NSfK om ekonomiskt stöd
till forskningsprojekt (bilaga 7)
Ordförande konstaterade att det i år hade inkommit 18 ansökningar och ett större antal
samnordiska ansökningar än vanligt, vilket är glädjande.
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Enligt beslut och önskemål på rådsmötet 2020 hade följande ändringar gjorts för
bedömningen 2021
Bedömarna förväntades ange sina argument, motiveringar för hur de har bedömt
ansökningarna.
Bedömarna har angett hur de förhåller sig till att stöda projektet enligt skalan:
I want to fund this project
I don´t want to fund this project
I am uncertain
Bedömarna har poängsatt de enskilda aspekterna som efterfrågas i ansökningsblanketten.
Utlåtandena var tillgängliga för alla bedömare då evalueringstiden hade löpt ut.
De individella ansökningarna evaluerades av tre rådsledamöter.
I tillägg hade de samnordiska ansökningarna i år delats upp mellan rådsledamöterna,
vilket innebar att varje samnordisk ansökan bedömdes av hälften av rådsledamöterna.
5.3.Beslut om fördelning och belopp
Rådet beslutade att tilldela följande forskare och projekt forskningsstöd, med totalsumma
2 942 190 SEK:
Kaakinen Markus, projektledare (FIN) och forskningsteam; Moeller Kim, PhD (SE och
DK), Klement Christian, Assistent (DK), Westfelt Lars, PhD (SE), Rostami Amir, PhD (SE),
Valdimarsdót Margrét, PhD (IS); Lomell Heidi, professor (NO) bevljades 1 400 000 SEK
stöd för projekt “Street Gang Involvement Among Nordic Youth: A comparative study on
prevalence and risk factors in Nordic countries”
Smiragina-Ingelström Polina, post doc (SE) beviljades 500 000 SEK för projektet
“Negotiating care, post-trafficking needs and gender in understanding help-seeking
behaviour of trafficked victims: a case study of Finland and Sweden”
Atak Kivanc, post doc (SE) beviljades 405 000 SEK för projektet “Local community frames
and influence on policing in socially disadvantaged neighborhoods in Stockholm”
Kammersgaard Tobias, post doc (DK) beviljades 493 190 SEK för projektet “From
Punishment to Help? An Analysis of Contemporary Drug Decriminalization Reforms”
Arbetsgrupp led av Hafstad Gertrud, PhD, forskare (NO) beviljades 100 000 SEK support
för projektet “Child abuse and neglect research in the Nordic Countries (CHANCE)”
Storgaard Anette, professor (DK) beviljades 44 000 SEK för “Meeting for members of the
editorial board of Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab “.
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6. Forskningsstöd – diverse
6.1.Utlysning av forskningsstöd för 2022 (bilaga 8)
2020 gjorde rådet en större redigering av texten. Förslaget som presenterades vid mötet är
samma text som i fjol. Datum har ändrats samt att i förslaget lyfts att ansökningarna för
2022 blir i NOK. Därmed även oklart vad de angivna gränserna ska vara.
Rådet ombads inkomma med förslag på ändringar under mötet och den slutliga texten
godkänns ettdera på minirådsmötet eller per capsulam.
I diskussionen lyftes att Jubileumsåret NSfK 60 år med fördel kunde uppmärksammas
även i samband med utlysningen av forskningsstöd. Rådet beslutade att återkomma till
frågan under punkten planeringen av Jubileumsåret.
I ansökan samt i informationen ska inkluderas hur projektet avses att tillgängliggöras för
policymakers, dvs hur projektet och dess resultat förmedlas till dem. Det ingår redan som
en punkt i ansökan. Sekretariatet ser hur frågan ytterligare kunde betonas.
6.2. Utvärdering och utveckling av ansöknings- och rapporteringsprocessen
Portalen
Inga kommentarer har inkommit från sökande ang ansökningsblanketterna.
För evaluerarna förefaller det som att funktionen för slutbedömning inte hade varit helt
tydlig och sekretariatet ser över det.
Bedömningsprocessen
Beslut: Alla samnordiska ansökningar bedöms av samtliga rådsledamöter. Inför mötet ska
sekretariatet skicka tydligare anvisningar hur ansökningarna kommer att hanteras vid
mötet. De individuella ansökningarna bedöms framöver av tre rådsledamöter.
7. Kontaktseminarier och arbetsgrupper jmf. stadgan § 5.
Vad är status och framtidsperspektiv?
7.1. Kontaktseminarier och arbetsgrupper 2020
Minna Piispa arrangerade i mitten av december 2020 kontaktseminariet ”Media and Crime
Prevention”. Seminariet hölls digitalt med fyra huvudtalare och var mycket uppskattat av
deltagarna (ca 40). Minnas presentation på rådsmötet var en förkortad version av hennes
rapport om seminariet, som finns publicerad på NSfKs web, länk här:
https://www.nsfk.org/news/nsfk-seminar-on-media-and-crime-prevention/
Ordförande tackade Minna för återkopplingen och framförallt för arrangemanget. Han
gratulerade till ett mycket lyckat seminarium, som överträffat alla förväntningar.
Ordförande konstaterade att det digitala formatet kan vara ett starkt alternativ för hur
arrangera NSfKs kontaktseminarier och arbetsgrupper även i framtiden - oberoende hur
möjligheterna att resa och samlas blir.
Inga arbetsgrupper hade varit planerade eller hållits 2020.
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7.2. Förslag till framtida kontaktseminarier och arbetsgrupper från rådsmedlemmar
Ordförande konstaterade att enligt sekretariatets förslag till budget har inga medel
reserverats för dessa aktiviteter i år. Inga förslag hade inkommit inför mötet - förslag är
dock välkomna. Ordförande lyfte att de kontaktseminarier som var planerade för 2020 och
ställdes in pga pandemin är viktiga och han hoppades att de kan hållas vid tillfälle.
I tillägg konstaterade ordförande att Jubileumsåret 2022 även kan komma att kräva
insatser från alla rådsledamöter redan under 2021.
På mötet meddelade de rådsledamöter som var ansvariga för de planerade
kontaktseminarierna 2020 - Arnt Even Hustad och Linda Kjaer Minke - att de delar
ordförandes syn om seminariernas betydelse och att de är fortsatt intresserade att
arrangera dessa.
Under mötet kom upp följande förslag till kontaktseminarier och arbetsgrupper:
• De två kontaktseminarierna som var planerade för 2020:
Hur omsätta forskning till policy? – Arnt Even Hustad
Sexuellt våld i Norden – fokus på offret. Linda Kjaer Minke i samarbete med
Rannveig Thorisdottir och Kolbrún Benedikstdottir
•
•
•
•
•

Drogpolicy
Sexualbrott i Norden - skillnader under pandemin
Våld mot kvinnor
”Non-punishment” av utnyttjande av arbetskraft
Extraordinary events / extraordinary measures.

8. Forskarseminariet 2021
Kort avstämning inför forskarseminariet 2021
Årets forskarseminarium arrangeras som ett norskt-svenskt samseminarium, med starkt
stöd av sekretariatet. På mötet återkopplade Heidi Mörk Lomell och sekretariatsledaren
kort om upplägget för seminariet, som tidigare beslutats av rådet samt om den löpande
planeringen av seminariet.
Seminariet arrangeras digitalt i form av ett KeyNotes´ Talk den 5 maj. Samtalet modereras
av den norska journalisten Hilde Sandvik och bygger på de förhandsfilmade
presentationerna av KeyNotes. Dessa videos publiceras på NSfKs YouTube kanal efter
påsk och fram till 5 maj. Videos finns redan nu tillgängliga för rådsledamöterna i en folder
i Box.
Heidi poängterade att filmerna ska textas innan de publiceras; det gör dem mer
tillgängliga, vilket är ett allmänt krav, och många, speciellt yngre, följer videos med ljudet
avslaget.
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De forskare som hade antagits som deltagare till årets seminarium har inbjudits att sprida
sin forskning via NSfKs plattformar; som abstracts som publiceras på NSfKs web, i videos,
som publiceras på NSfKs YouTube eller som inlägg på den nystartade bloggen Nordic
Criminology Blog.
Det digitala seminariet kommer att öppnas upp för fler än de som var antagna som
deltagare. Norges kontaktsekreterare Per Jörgen Ystehede och Universitetet i Oslo
ansvarar för sändningen den 5 maj.
NSfK kommer mejla de internationella och större nationella kriminologiföreningarna och
informera om seminariet och välkomna dem att ansluta, samt be om hjälp att sprida
informationen. De nordiska kontaktsekreterarna ombeds att vara i direktkontakt med
relevanta nationella aktörer för att informera om och bjuda in till seminariet.
Natalia Ollus frågade hur seminariet kommer att synas i kommunikationen.
Sekretariatsledaren konstaterade att NSfK i sina kommunikationskanaler löpande har lyft
seminariet de senaste månaderna. Då mer detaljer är på plats kommer
kommunikationsinsatserna att intensifieras och fokusera mera på seminariet.
Sveriges rådsledamot Erik Grevholm ansvarar för Stockholm Symposiet och har bett att få
använda den danska och den svenska KeyNotes presentationerna i en session där, vilket
NSfKs arbetsgrupp för årets seminarium finner glädjande och har beviljat. Erik vänder sig
till de berörda KeyNotes om filmerna får användas så.
Ragnhild Hennum lyfte betydelsen att vara uppmärksam på copyright frågor, speciellt då
handlar om att ”vidaredela” material. Förståelsen vid sekretariatet är att NSfK innehar
copyrighten för dessa videos
Ordförande tackade för rapporteringen och en spännande planering. Han konstaterade att
detta blir NSfKs första digitala seminarium och det blir intressant att se hur det faller ut
och vilka lärdomar finns för NSfK att hämta.
9. NSfK Jubileumsår 2022 – NSfK 60 år
Sekretariatsledaren konstaterade inledningsvis kort vilka beslut som rådet redan har fattat
kring Jubileumsåret samt status för dem:
9.1. NTfK Special Jubilee Issue
I redaktionsgruppen för specialnumret sitter tidskriftens redaktör Anette Storgaard
samt rådsledamöterna Linda Kjaer Minke och ordförande Felipe Estrada. Detta
Special Issue består av bidrag från yngre nordiska forskare, var de mera fritt
framställer sin forskning. NSfK vill ge en bild av vad yngre forskare ser som de
viktigaste frågorna inom kriminologi – nu och i framtiden.
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41 bidrag från yngre nordiska forskare hade inkommit med abstracts. Från ett av de
nordiska medlemsländerna hade inga bidrag inkommit och en extra påminnelse
skickas till de aktuella miljöerna.
9.2. NSfKs arkiv vid Norges Riksarkiv
Sekretariatet jobbar vidare med frågan hur tillgängliggöra digitalt valda delar av
NSfKs arkiv. Arbetet görs i samarbete med norska rådsledamoten Heidi Mörk Lomell
och kontaktsekreterare Per Jörgen Ystehede.
Arkivet ska också kompletteras med material fr o m 2013 fram till nu.
Sekretariatsledaren ansvarar för detta och det görs under sommaren 2021.
9.3. Planering av Jubileumsforskarseminariet 2022 (bilaga 9)
De isländska rådsledamöterna presenterade sin planering för Forskarseminariet
2022, som planeras bli huvudevenemanget under Jubileumsåret. Planeringen utgår
från att en större samling på plats är möjlig.
Det föreslagna temat för seminariet är ”Crime and Crisis in the North”.
De isländska rådsledamöterna ställde frågor kring bland annat ev önskemål om
plats och konferensställe för seminariet, omfattning av seminariet samt
efterfrågade budget för arrangemanget.
Ordförande tackade för en bra och intressant presentation. I den efterföljande
diskussionen lyfte rådet bland annat följande:
-

Mycket bra tema. Temat ska förstås i sin vidaste betydelse, inkludera även t ex
”extraordinary events” och omfattar tillbakablick, nuläge och framåt.

-

Rådet diskuterade tidpunkt, bland annat med beaktande av pandemiläget. En
annan stor internationell konferens anordnas i augusti i Island, som bl a
rådsledamot Kolbrún Benediktsdottir är med och arrangerar. Hon
rekommenderade att seminariet hålls i maj, som NSfKs seminarier tenderar hållas.
”Röda dagar” i maj månad i de olika nordiska länderna behöver beaktas.
Natalia Ollus påminde om tidsskillnaden mellan speciellt Island och Finland och
önskade att planeringen tar hänsyn till det vad gäller tidpunkt för när seminariet
inleds.

-

Heidi Mörk Lomell berättade att doktorander hade hört sig för om möjligheten till
en PhD-session vid seminariet.
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-

Ordförande lyfte betydelsen att planera in stöd och support för arrangemanget i
god tid, t ex arbetsgrupper för de olika delarna av seminariet, tillsätta en
festkommitté etc. 2022 är det också nytt ordförandeland och de första månaderna är
alltid utmanande för ordförande och sekretariatet. Rådsmötet 2022 kommer också
att hållas i mitten av mars istället för i början av månaden som vanligt.

-

För att kunna ange ett förslag till budget önskade rådet mera detaljerade planer, bl
a kring omfattning av seminariet (hur många dygn, antal deltagare), ort och
konferensställe. De isländska rådsledamöterna konstaterade att konferensort har
stor betydelse.

Beslut: De isländska rådsledamöterna presenterar en mera detaljerad plan för
Forskarseminariet vid Minirådsmötet i maj.
Som underlag för planeringen och förslag till budget, skickar sekretariatet till de isländska
rådsledamöterna en sammanställning över kostnader för tidigare seminarier.
Arrangörerna ansvarar för plats för seminariet samt ger förslag till datum.
Rådet och sekretariatet ansvarar för att ge bästa möjliga stöd för arrangemangen enligt de
isländska rådsledamöternas planering.
9.4. Förslag till nya aktiviteter för jubileumsåret:
- Året uppmärksammas i utlysningen av forskningsstöd för 2022, enligt tidigare
förslag vid sittande möte.
Beslut: Sekretariatet fick i uppdrag att ta fram förslag till utlysning av forskningsstöd i
vilken Jubileumsåret beaktas. Det kan handla om ett större anslag med anledning av
Jubileumsåret (ex höja anslaget för de samnordiska stöden till 2 miljoner SEK), det kan
vara två utlysningar; den allmänna och en för Jubileumsåret, riktad eller fri.
Förslaget presenteras på Minirådsmötet i maj.
-

Uppföljning av kontaktseminariet om Kriminologi-studier i Norden
Heidi Mörk Lomell arrangerade 2018 ett kontaktseminarium för de nordiska
anordnarna av kriminologistudier. Seminariet var mycket uppskattat och
önskemål hade framförts av deltagarna att flera sådana sammankomster skulle
arrangeras.
Rådet tyckte det var en bra idé. Mera ingående diskussioner hölls inte på temat.

9.5. Plan för kommunikation för Jubileumsåret
Ingen plan förelåg för mötet, då kommunikationen följer de aktiviteter som
inplaneras. Tidigare har bland annat lyfts att intervjua kriminologer som var
involverade i NSfK i början och de som länge varit med i NSfKs verksamhet.
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Frågan om kommunikationsplan för året behandlas på nytt då planeringen av året
är längre framskriden.
10. Redaktör för Nordic Journal of Criminology, NJC fr o m 2022
Nuvarande redaktör för NJC Anita Heber avgår från uppdraget sista december 2021.
På rådets förfrågan har hon samtyckt till att förlänga sin tre-års period fr o m maj
2021 till året slut.
DL för ansökningar till uppdraget är 15 mars och ordförande påminde
rådsledamöterna att pusha för uppdraget i sina miljöer. Han vände sig speciellt till de
norska rådsledamöterna vid Universitetet i Oslo. Han konstaterade att det har visat
sig vara en stor fördel att redaktören och sekretariatet finns nära varandra.
NJC, inklusive rekrytering av ny redaktör är huvudfrågan på minirådsmötet i maj.
I rekryteringsteamet för ny redaktör ingår just nu ordförande och vice-ordförande.
Ordförande vände sig till rådet med förfrågan vilka fler rådsledamöter som kunde
ställa upp för rekryteringen. Rannveig Thorsdottir meddelade intresse och
ordförande tackade för stödet. Han meddelade att då han och vice-ordförande har
sett ansökningarna, kommer de att nå ut till övriga nationella rådsledamöter för att
sätta samman grupp att bedöma ansökningarna samt besluta om den vidare
rekryteringsprocessen.
11. Godkännande av ekonomi för 2021
11.1. Slutligt godkännande av förslag till budget för 2021 (bilaga 4)
Beslut: Efter diskussion, godkände rådet förslag till budget för 2020.
11.2. Slutligt godkännande av förslag till ordinarie statsbidrag för 2022 (bilaga 6)
Beslut: Rådet godkände förslag till ordinarie statsbidrag för 2022.
12. NSfKs kommunikation (Bilagor 10a och 10b)
- Nyhetsbrevet
Sekretariatsledaren föredrog ärendet. Underlaget är detsamma som skickades till
rådet i höstas för per capsulam beslut. Frågan flyttades då fram till rådsmötet för att
öppna upp för diskussion. Kontaktsekreterarna har sett underlagen och inte
inkommit med kommentarer till dem.
Flera av de ändringar som föreslås i underlaget har sekretariatet och
kontaktsekreterarna börjat genomföra. Bland dem finns speciellt att i Nyhetsbrevet
betonas den nordiska aspekten, bl a genom att nyheterna publiceras enligt tema och
inte enligt land, Nyhetsbrevet kortas ner genom korta inledningar till artiklarna, en
mer strikt redigering görs både vid urval av artiklar samt vid den slutliga
sammanställningen. Vägledande för nedkortningen är fokus på målgrupperna.
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För beslut vid mötet är frågan om språk för de korta inledningarna i Nyhetsbrevet,
som sedan länkar vidare till de nationella nyheterna och artiklarna, vilka vanligtvis är
på de skandinaviska språken.
Rådet fann att ändringarna som hittills genomförts har gett ett klart förbättrat och
mer intressant nyhetsbrev och tackade alla som arbetar med nyhetsbrevet för gott
arbete.
Beslut: Språket i NSfKs Nyhetsbrev fortsätter som hittills.
Sekretariatsledaren tackade för de uppmuntrande och konstruktiva
kommentarerna och förmedlar feed-backen vidare till NSfKs kontaktsekreterare
som gör ett fantastiskt jobb för nyhetsbrevet.
I underlaget nämns även om byte av leverantör av nyhetsbrevet. Under hösten
blev frågan också aktuell iom en EU-dom beträffande gdpr. Sekretariatet har
utrett frågan med hjälp av Rättssekretariatet vid SU samt vänt sig till andra
nordiska organisationer som har samma leverantör av nyhetsbrev som NSfK har.
Den samlade informationen har gett vid handen att förtydliganden av rådande
läget behövs. Sekretariatet verkar för att byte till en nordisk leverantör sker och
har bland annat haft givande samtal med Paloma. Detta är samma leverantör som
Brå använder för sina nyhetsbrev.
Kontaktsekreterarnas roll
Med hänvisning till de riktlinjer som tagits fram för kontaktsekreteraruppdraget
så förefaller det som att rollen har förändrats över åren från vad ursprungligen var
tänkt. I riktlinjerna framträder en bild av större aktivitet för NSfKs
kommunikation.
Under det svenska ordförandeskapet har kontaktsekreterarna blivit alltmer
involverade i NSfKs kommunikation och starkt bidragit till den - bland annat den
utveckling av nyhetsbrevet som har skett samt inkommit med förslag hur
uppmärksamma NSfK 60 år.
NSfK är också mera aktivt på sociala medier och uppdaterar hemsidan löpande.
Kontaktsekreterare som själva är aktiva på sociala medier sprider aktivt NSfKs
kommunikation.
Sekretariatet föreslår att kontaktsekreterarna än mera aktivt kunde delta i
kommunikationen om nordisk kriminologi på NSfKs sociala mediekanaler.
Rådet godkände förslaget och kommenterade generellt i positiva ord den större
synlighet på sociala medier som NSfK har skapat. Förbättringar för NSfKs
kommunikation krävs dock framöver.
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13. Information om sista året med svenskt ordförandeskap och planer för flytt till
Norge
Ordförande och sekretariatsledaren återkopplade kort om året som ligger framför.
Utöver det löpande arbetet ser sekretariatet speciellt det digitala
Forskarseminariet, rekrytering av ny redaktör för NJC och avtalet med NJCs
förlag, förberedelser för NSfK 60 år, förbereda för att avsluta det svenska
ordförandeskapet samt överflytten av sekretariatet till nytt ordförandeland.
Sekretariatet har i ökande grad involverat vice-ordförande Heidi Mörk Lomell i
frågor som s a s ”skjuter över” till 2022 och framåt. De norska rådsledamöterna
och kontaktsekreteraren för Norge fick sommaren 2020 en ”mid-term report” från
sekretariatet över vad som varit problematiskt vid flytten till Sverige. Endel av
punkterna förefaller vara ständigt återkommande vid varje flytt. Andra är
specifikt för Sverige och den nuvarande värdorganisation.
Mest resurskrävande vid flytterna förefaller vara frågan om valuta och varierande
ekonomifrågor. Hur kunde NSfK hantera det bättre i framtiden? Det förefaller
vara en fråga som i olika omgångar lyfts inom rådet.
Vid det svenska sekretariatet har t ex diskuterats att NSfKs ekonomi hanteras av
en bokföringsbyrå / redovisningsbyrå i ett nordiskt land – dvs inga flyttar av
ekonomi. Vinsterna i resurser och i att samma valuta hålls bedöms vara stora.
Sekretariatet ges också möjlighet att fokusera på verksamheten och
kommunikation. Ett annat förslag är att sekretariatet är stationerad på samma ort
även om ordförande växlar.
I den korta efterföljande diskussionen frågade Ragnhild Hennum om det i
lösningen med att ekonomin hanteras av en byrå kunde finnas risk för att
sekretariatet / värdorganisationen har ansvaret, men inte formell kontroll över
ekonomin. Sekretariatsledaren kommenterade att ansvaret och kontrollen av
ekonomin skulle ligga hos sekretariatet även om inte medlen ”flyttar runt” vid
byte av ordförandeland.
Förslag som kom upp på mötet var bl a att benchmarka mot andra nordiska
organisationer samt att en lösning för att dra större nytta av övergångarna kanske
kunde vara att förlänga ordförandeperioderna.
Ordförande konstaterade att det svenska sekretariatet har begränsade möjligheter
att utreda frågan under den återstående perioden och sekretariatet hanterar frågan
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enbart i mån av möjlighet. Ordförande rekommenderade varmt att frågan
fortsätter utredas inom NSfK.
14. Rådsmötet 2022 samt möten med rådet 2021
Rådsmötet 2022 (bilaga 11)
Beslut: Rådsmötet hålls 14-15 mars 2022
Minirådsmötet 2021
Beslut: Minirådsmötet 2021 hålls den 19 maj kl 13.00-16.30 CET via Zoom.
Möte lunch-lunch på hösten 2021 i Köpenhamn
Förslagsvis i september. Rådet återkommer till frågan.
15. Mötets avslutande
Ordförande tackade för ett givande och konstruktivt möte och för allas engagemang
trots att två-dagars möte över zoom innebär sina utmaningar. Nästa möte med rådet
för NSfK, även det via Zoom, är Minirådsmötet den 19 maj.
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