
 
 

Stockholm 29 juni 2021 

 

Protokoll beslut per capsulam att arrangera NSfK kontaktseminarium på temat 

”Korruption och oetiskt förfarande inom Polisen” 
 

Den 18 juni 2021 mottog rådsledamöterna för NSfK nedanstående underlag för beslut per 

capsulam att NSfK arrangerar ett kontaktseminarium på temat ”Korruption inom Polisen”. 

 

Rådsledamot Heidi Mörk Lomell kontaktade NSfKs sekretariat den 17 juni 2021 med förslag 

till kontaktseminarium på temat ”Korruption inom Polisen” och förfrågan om möjlighet att 

arrangera ett sådant seminarium i oktober. Heidi Mörk Lomell skulle ansvara för detta 

kontaktseminarium. 

 

Nedan kopierat från Mörk Lomells mejl: 

 

”Bakgrunnen er en norsk politiskandale som nå er avsluttet i retten, der en politimann er dømt 

til 21 års fengsel for korrupsjon og innførsel av narkotika. Et utvalg har evaluert politiets 

håndtering før saken ble offentlig, med blant annet Liv Finstad som medlem: 

https://www.politiet.no/globalassets/dokumenter/pod/rapporter/rapport-fra-

evalueringsutvalget.pdf 

I etterkant av at rapporten ble offentlig, har politiledelsen i Norge gått ut og etterlyst mer 

forskning, og da særlig nordisk forskning. Her tenker jeg NSfK kan spille en rolle, ved at vi 

arrangerer et kontaktseminar der forskere og praktikere møtes for å kartlegge hva som skjer 

og hva vi vet om politikorrupsjon i Norden. Jeg tenkte vi kanskje kunne få til et arrangement 

allerede i oktober 2021. 

  

Hva synes du om ideen? Vi kunne arrangert her i Oslo, med både fysisk og digital/hybrid 

deltakelse. Forhåpentligvis vil det bli mulig å reise og møtes fysisk i oktober.” 

  

Sekretariatet förhåller sig mycket positivt till förslaget.  

Budget för NSfKs arbetsgrupper och kontaktseminarier som arrangeras på plats är 100 000 

SEK, för digitala 20 000 SEK. För hybrid-seminarium föreslår sekretariatet att arrangörer 

skickar ett budgetförslag till sekretariatet för godkännande innan medel betalas ut. Enligt 

NSfKs allmänna regler för stöd återbetalas eventuella kvarblivna medel till NSfK. 

 

 

Beslutsprocessen 

Rådsledamöterna ombads inkomma med svar huruvida de bifaller eller avslår begäran senast 

den 23 juni 2021 i vändande mejl, med bevarande av historik till 

carina.johansson@criminology.su.se 

https://www.politiet.no/globalassets/dokumenter/pod/rapporter/rapport-fra-evalueringsutvalget.pdf
https://www.politiet.no/globalassets/dokumenter/pod/rapporter/rapport-fra-evalueringsutvalget.pdf
mailto:carina.johansson@criminology.su.se


 

Beslut fattas i enlighet med stadgarna för NSfK §6: 

”Rådet er beslutningsdygtigt, når mindst otte medlemmer er til stede. Rådets beslutninger 

træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.” 

 

Rådet ombads kontakta sekretariatet eller ordförande så fort som möjligt vid ev frågor kring 

förslaget. 
Finländska rådsledamoten Natalia Ollus ställde fråga kring omfattningen av 

kontaktseminariets tema, om avsikten är att seminariet omfattar även oetiskt förfarande. 

Heidi Mörk Lomell bekräftade att även dessa frågor kommer att belysas under seminariet. 

 

Beslut 

Samarbetsrådet för NSfK har beslutat att, 

- godkänna förslaget att Heidi Mörk Lomell arrangerar ett NSfK kontaktseminarium på 

temat ”Korruption och oetiskt förfarande inom Polisen”. Avsikten är att 

kontaktseminariet arrangeras i Oslo, förslagsvis i oktober 2021  

samt  

- bevilja finansiering av detta seminarium enligt verkliga kostnader, beroende av typ av 

seminarium. Kontaktseminarium som arrangeras på plats: 100 000 SEK, digitalt 

seminarium: 20 000 SEK.  

För hybrid seminarium beviljas finansiering på basen av budgetförslag som 

arrangören skickar för godkännande till sekretariatet innan seminariet. 

 

 

Jäv: Rådsledamot Heidi Mörk Lomell.  

 

I beslutet deltog följande rådsledamöter: 

Felipe Estrada 

Natalia Ollus 

Linda Kjær Minke 

Anne-Julie Boesen Pedersen 

Minna Piispa 

Annick Prieur 

Rannveig Þórisdóttir 

Mikko Aaltonen 

Caroline Mellgren 

Erik Grevholm 

 

Frånvarande: 

Ragnhild Hennum 

Arnt Even Hustad 

Kolbrún Benediktsdottir (ledighet) 

Hanna Sverrisdottir (ledighet) 

 

In fidem 

Carina Johansson, Sekretariatsledare, sekreterare för beslutsprocessen per capsulam 


