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Referat från styrelsemötet på Statens strålevern 
den 16 november 2007 
 
Närvarande: Sigurður M. Magnússon (ordförande), Bjørn Thorlaksen, Kaare Ulbak, Benny 
Majborn, Jorma Aurela, Marja-Leena Järvinen, Nici Bergroth, Ole Harbitz, Anne Liv 
Rudjord, Atle Valseth, Lars Gunsell, Leif Moberg, Synnöve Sundell-Bergman, Sigurður Emil 
Pálsson, Justin Gwynn, Patrick Isaksson (mötessekreterare). 
 
Frånvarande: Ulla Ehrnstén, Torkel Bennerstedt. 
 
 
1 Mötet öppnas 

Ordföranden öppnade mötet och hälsade deltagarna varmt välkomna. Vidare hälsades 
två nya styrelsemedlemmar välkomna, Nici Bergroth från Fortum som ersätter Heikki 
Raumolin samt Synnöve Sundell-Bergman från Vattenfall Power Consultant som 
ersätter Karl-Fredrik Ingemarsson. Karl-Fredrik avtackades i sin frånvaro för sina 
förtjänstfulla insatser som styrelseledamot i NKS. Den nya programchefen för B-delen 
– Justin Gwynn - presenterades för styrelsen och hälsades välkommen.  

 
2 Praktiska frågor 
 Ole Harbitz, som var värd för mötet, informerade om praktiska frågor.  
 
3 Godkännande av agendan 
 Agendan godkändes utan ändringar av styrelsen. 
 
4 Referat från styrelsemötet på Risø 11 maj 2007 

Efter att ordförande gått igenom referatet från styrelsemötet på Risø den 11 maj 2007 
godkändes referatet utan ändringar av styrelsen och ska läggas ut på nätet. 
 

5 Nyheter sedan förra mötet 
a) Ole Harbitz presenterade en rapport från ägarmötet den 15 november 2007.  

Ärende 1. Ny programchef för B-delen 
Från norsk sida förelåg ett förslag om att tillsätta Justin Gwynn, Statens strålevern, 
som ny programchef för B-delen. Tillsammans med förslaget presenterades även 
Justin Gwynns CV, vilken införs som bilaga 1 till styrelsereferatet. Ägarna var 
eniga om att anta Gwynn som ny PC för B-delen från 1 januari 2008 och att det 
skrivs ett avtal för Gwynn som ny PC.  Överlämningen av programchefsuppdraget 
från Sigurður Emil Pálsson till Justin Gwynn kommer att ske glidande under första 
halvåret 2008. Det skrivs även ett avtal om Sigurður Emil Pálsson insatser under 
första halvåret 2008. Avtalen utarbetas av NKS koordinator. 
Ärende 2. Finansiering av NKS under 2008 (se NKS(07)9, 2007-11-04) 



Ägarna gav uttryck för sina ambitioner till finansiering av NKS-aktiviteter under 
2008 i enlighet med förslaget i NKS(07)9, men förtydligade att de slutgiltiga 
budgetramarna för 2008 inte är fastställda ännu. Sammanläggningen av SKI och 
SSI till en ny myndighet 2008-07-01 (se även under ärende 5) innebär att SKI 
formellt inte förfogar över forskningsmedel för andra halvan av 2008. Det gör den 
nya myndigheten efter detta datumet. Någon förändring i ambition eller inriktning 
har inte angetts för den nya myndigheten så SKI och SSI utgår ifrån att den 
ambition vi nu gett uttryck för gäller för hela 2008. 
Ärende 3. Ändringar i NKS administrativa struktur (se bilaga 2 med skrivelse till 
NKS ägare från NKS ordförande ”Vedrörer ændringer i NKS administration" 
daterad 2007-11-13 samt bilaga 3 med ”Textförslag for avtal om ordföranden”).  
Ägarna gav sitt bifall till både de ändringar som är föreslagna och förslaget om 
ordförandes avtal. Ägarna gav också SKI i uppdrag att förlänga avtalet med Torkel 
Bennerstedt som koordinator enligt det förslag till koordinatorns roll och innehåll 
som det är föreslagit av ordföranden (se dokumenten i ärende 3). 
Ärende 4. Övrigt 
Ägarna dryftade styrelsens sammansättning. Med den nuvarande 
sammansättningen ansågs hänsynen till den fackliga kompetensen vara 
tillgodosedd. Sammanläggningen av de svenska myndigheterna SKI och SSI blev 
omtalade, men det konstaterades att det är för tidigt att uttala sig om eventuella 
konsekvenser för svenskt deltagande i NKS samarbetet. Frågan återkommer på 
nästa ägarmöte. 
 

b) Till år 2009 inkommer förhoppningsvis Fennovoima Oy som tilläggsfinansiär. 
 

c) Ordförande gick igenom koordinatorns rapport. Det beslutades att i 
policydokumentet lägga till ett stycke som föreskriver att utomnordiska 
seminariedeltagare i NKS seminarium ska godkännas av PC mot bakgrund av 
relevanta kvalifikationer och kompetens avseende seminariet ifråga. Tillägget 
motiveras av att det till ett NKS seminarium inom B-delen inkom ansökningar från 
Sydafrika, där det förelåg starka misstankar att det främsta intresset var att få en 
anledning att komma inom EU:s Schengenzon. 

 
6 Ekonomisk status 2007 

Ordföranden presenterade en ekonomisk statusrapport. Belopp för styrelsens 
disposition uppgick till drygt 638 kDKK. Inga synpunkter framfördes från styrelsen 
gällande den ekonomiska situationen.  
 

7 Det nya policydokumentet 
Ordföranden gick igenom bakgrunden och de generella delarna av det nya 
policydokumentet. Den svenska versionen är den officiella versionen och den 
engelska versionen är en förkortning av den svenska och har en lägre status. R-
respektive B-delen i det nya policydokumentet presenterades av arbetsgruppernas 
ledare, dvs Lars Gunsell och Anne Liv Rudfjord. Det nya policydokumentet 
diskuterades uttömmande. Det beslutades att texten om Call for Proposals ska 
formuleras så flexibelt att det möjliggör 2 omgångar Call for Proposals samma år 
under särskilda tillfällen. Eventuella detaljkommentarer ska inskickas till koordinatorn 
innan den 1 december, varvid det arbetas vidare på policydokumentet med avsikten att 
dokumentet godkänns av styrelsen via en Silent Procedure. Det beslutades att det i 
dagordningen för styrelsens majmöten ska införas en punkt kallad ”förändringar i 
ramprogrammet”. Det beslutades vidare att blandningen av svenska och engelska i 
policydokumentets text kan accepteras. 
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8 R-delen: status och nya aktiviteter 

Patrick Isaksson presenterade en statusrapport daterad 20071114. Därefter 
presenterades de inkomna förslagen för år 2008. Sammanlagt har 16 förslag inkommit. 
Programchefen presenterade två förslag för beredningen av de inkomna aktiviteterna; 
ett förslag baserat på den ordinarie budgetramen för 2008 om 2500 kDKK plus en 
senarelagd post på 55 kDKK ur 2007 års budget, reserverad vid styrelsens majmöte, 
samt ett förslag grundat på en utökad budget med en extratilldelning av 
engångskaraktär ur NKS-budgeten för 2008. Bakgrunden till hanteringen var att det 
har inkommit ovanligt många ansökningar under årets Call for Proposal. I 
ursprungsförslaget rekommenderades bidrag till 8 aktiviteter och i det utökade 
förslaget rekommenderades bidrag till ytterligare 4 aktiviteter; totalt 12 aktiviteter. 
Styrelsen godkände med ett undantag programchefens rekommendations om det 
utökade förslaget. Programchefens förslag om reservation av 200 kDKK till KTH för 
beredandet av en ansökan från KTH under våren godkändes inte. Det beslutades att 
alla ansökningar för både R- och B-delen ska hanteras under hösten. Undantag från 
höstberedningen görs endast om det finns ett förslag på aktivitet som inkommit under 
hösten och som bedöms ha potential, men där ansökan måste kompletteras i någon 
form. Följande budget fastställdes för R-delen för 2008 (alla belopp i kDKK): 
WASCO 280 
PODRIS 250  
POOL  450  
MOSACA 300 
Safety Goal 300 
Risk Eval 200 
NROI  400 
MORE  175 
IACIP  250  
AutoStrat 200  
Werisk  300  
StratRev 150  
Totalt   3255 
Den totala budgeten utgörs således på 3255 kDKK, varav 755 kDKK tagits från 
reserven som ett extratillskott till den ordinarie budgeten. 
 

9 B-delen: status och nya aktiviteter 
Sigurður Emil Pálsson presenterade först en statusrapport över pågående aktiviteter 
och därefter inkomna förslag och budget för dessa. Det beslutades att REIN ska 
avslutas snarast möjligt i enlighet med programchefens förslag. Vidare beslutades om 
en förändring gentemot programchefens förslag: aktiviteten YoungRad får avslag på 
sin ansökan. Det beslutades istället att ett belopp på upp till 200 kDKK ska tilldelas 
som medel för unga forskare att ansöka om resebidrag till seminarier och konferenser 
som arrangeras av NKS. I samband med dessa seminarier ska det utannonseras att 
resemedel för unga forskare finns tillgängliga. Den nya PC-B ska träffa ansökarna 
bakom YoungRad med syfte att diskutera hur fler unga forskare ska involveras i NKS 
aktiviteter. 
Diskussioner fördes om hur antalet ansökningar ska kunna höjas. Det beslutades att 
det mot bakgrund av att det kvarstår 1,3 MDKK ur budgetramen för 2008 skulle 
utannonseras ett extra CFP för beredning under styrelsemötet i maj. 
Följande aktiviteter beviljades stöd på mötet (alla belopp i kDKK): 
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BioPEx   300 
ParDNor   340 
GammaRate   100 
GapRad   260 
Resemedel för unga forskare 
(fd YoungRad)    200 
TOTALT   1200 
Den totala budgeten för B aktiviteter under 2008 föreslogs uppgå till 2500 kDKK, 
beslut under punkt 10. PC-B kommer att kontakta de ansökande som fick avslag för 
att informera om att ytterligare en Call for Proposal kommer att annonseras för 
beredning under styrelsemötet i maj.  

 
10 Budget 2008 

Ordföranden presenterade ett budgetförslag för den samlade verksamheten för 2008, 
enligt NKS(07)9 daterat 20071104. Styrelsen beslutade att tilldela R-delen 3255 
kDKK, varav 2500 kDKK utgör budgetramen för 2008 och 755 kDKK hämtas ur 
reserven. Styrelsen beslutade att tilldela B-delen 2500 kDKK. I övrigt beslutades 
enligt det framlagda förslaget. Den slutliga budgeten bifogas detta referat, bilaga 4. 

 
11 Informationsverksamhet 

Ordföranden presenterade en skrivelse från sekretariatet angående verksamhetens 
informationskanaler. Inga synpunkter framfördes från styrelsen gällande nya 
hemsidan eller andra informationsvägar. 

 
12 Nästa möte 

Ordföranden föreslog att nästa styrelsemöte hålls i Danmark framför Reykjavík som 
annars stod på tur. Styrelsen godkände förslaget samt förslaget att styrelsens 
novembermöte hålls i Reykjavík. Det beslutades att nästa möte hålls onsdag den 7 maj 
2008 med ankomst och middag tirsdag den 6 maj. De danska representanterna i 
styrelsen beslutar om mötesplats. 
 

13 Övriga frågor 
 Ordföranden informerade styrelsen om att avtalet med FRIT går ut vid årsskiftet. 
Ordföranden föreslog att avtalet med FRIT förlängs, vilket styrelsen godkände. 
 

14 Mötet avslutas 
Sigurður Emil Pálsson avtackades av ordföranden för sin långa tjänst och sina goda 
insatser som programchef för B-delen. Ordföranden uttryckte även sin uppskattning 
och sitt beröm till Ole Harbitz och Statens strålevern för de fina arrangemangen, 
tackade mötesdeltagarna för deras insatser och förklarade mötet avslutat. 

 
 
 
 
Sigurður M. Magnússon 
Ordförande 
      Patrick Isaksson    

     Mötessekreterare 
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Bilaga 1 till styrelsereferatet från 16 november 2007: 
CV - Dr. Justin Gwynn 

 
Dr. Justin Gwynn is a senior research scientist at NRPA. He is 37 years old and is currently 
working at the Environmental Unit of NRPA in the Polar Environmental Centre in Tromsø. 
He received his PhD in Microbiology in 1995 and an additional Master of Science in 
Oceanography in 1998. In 1995-97 he worked as an eco-toxicologist in Alcontrol 
Laboratories. From 1999 to 2001 he was employed by Raleigh Int. where he worked as a 
marine science project leader before he moved on to Southampton Oceanographic Centre as a 
research fellow in 2001. 
 
Since 2002 he has been employed at the NRPA with a focus on marine and terrestrial 
radioecology in Arctic environments. Justin Gwynn is actively involved in the coordination of 
NRPA’s marine and terrestrial surveillance programs in the Arctic and represents the NRPA 
within the Polar Environmental Centre ecotoxicology group with a role as co-organiser of an 
internal seminar series. Previously he was a project manager in the EU overseas funded 
project WRIScSs, while more recently he was the coordinator of the project RADNOR 
funded by the Norwegian Research Council.  
 
As a Norwegian representative within the OSPAR Radioactivity Substances Committee, he 
coordinated the reporting of data for the Second Periodic Assessment of Progress towards the 
objective of the OSPAR Radioactive Substances Strategy. Additionally, he has participated in 
an IAEA technical meeting to review national experience on regulatory control of discharges 
and was involved in discussions between BNFL and the UK regulatory authorities with 
representatives from the Nordic countries concerning the reopening of the THORP 
reprocessing facility at Sellafield.  
 
Justin Gwynn has taken the IBC annual course in radiological protection and is currently 
involved in a joint project between Norway, Kazakhstan and Kyrgyzstan concerning issues 
related to NORM and legacy FSU uranium mining and processing sites.  
 
Justin Gwynn has promoted a number of on-going national and international scientific 
collaborations in the fields of radioecology and emergency preparedness and is the author of 
peer-reviewed scientific papers, reports, conference contributions and presentations. He has a 
broad laboratory background and extensive fieldwork experience through environmental and 
radioecological studies in various geographical locations. 
Justin Gwynn is a knowledgeable and systematic scientist with very good experience in 
project management. He has very good written and oral skills as well as presentation skills. 
English is his mother tongue and he also speaks Norwegian. He is outgoing and sociable as a 
person and easily establishes good contacts with new people. 
The combination of scientific, management and personal skills would make Justin Gwynn an 
excellent choice for the new NKS B-programme coordinator. 
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Publication list 
Peer reviewed articles: 
Gwynn JP, Dowdall M, Davids C, Selnæs ØG & Lind B (2004) The Radiological 

environment of Svalbard. Polar Research 23(2): 167-180. 
Dowdall M, Selnæs Ø, Gwynn JP & Lind B (2004) On the Use of 99Mo/99mTc Generators 

in the Analysis of Low Levels of 99Tc in Environmental Samples by Radiochemical 
Method. Water, Air & Soil Pollution 156: 287-297. 

Gwynn JP, Dowdall M, Gerland S, Selnæs ØG & Wiencke C (2004) Technetium-99 in arctic 
marine algae from Kongsfjorden, Svalbard. Reports on Polar and Marine Research 492: 
35-43. 

Dowdall M, Gwynn JP, Moran C, O’Dea J, Davids C & Lind B (2004) Uptake of 
radionuclides by vegetation at a high arctic location. Environmental Pollution 133: 327-
332. 

Dowdall M, Gwynn JP, Gabrielsen GW & Lind B (2005) Assessment of elevated 
radionuclide levels in soils associated with an avian colony in a high arctic environment. 
Soil and Sediment Contamination 14(1): 1-11. 

Dowdall M, Gerland S, Karcher M, Gwynn JP, Rudjord AL & Kolstad AK (2005) 
Optimisation of Sampling for the Temporal Monitoring of Technetium-99 in the Arctic 
Marine Environment. Journal of Environmental Radioactivity 84(1): 111-130. 

Skuterud L, Gwynn JP, Gaare E, Steinnes E & Hove K (2005) 90Sr, 210Pb and 210Po in lichen 
and reindeer in Norway. Journal of Environmental Radioactivity 84(3): 441-456. 

Andersen M, Gwynn JP, Dowdall M, Kovacs KM and Lydersen C (2006) Radiocaesium 
(137Cs) in marine mammals from Svalbard, the Barents Sea and the North Greenland Sea. 
Science of the Total Environment 363(1-3): 87-94. 

Brown JE, Dowdall M, Gwynn JP, Børettzen P, Selnæs ØG, Lydersen C & Kovacs KM. 

(2006) Probabilistic biokinetic modelling of radiocaesium uptake in arctic seal species: 

Verification of modelled data with empirical observations. Journal of Environmental 

Radioactivity 88(3): 289-305. 

Gwynn JP, Brown JE, Kovacs KM & Lydersen C. (2006) The derivation of radionuclide 
transfer parameters for and dose-rates to an adult ringed seal (Phoca hispida) in an Arctic 
environment. Journal of Environmental Radioactivity 90(3): 197-209. 

Gwynn JP, Fuglei E & Dowdall M. (2007) 137Cs in arctic foxes (Alopex lagopus) on 
Svalbard. Journal of Environmental Radioactivity 92(1): 30-40. 

 
Book chapter: 
Dowdall M, Gwynn JP & Shaw G (2007). Radioecology of terrestrial arctic ecosystems. In, 

Radioactivity in the terrestrial environment (Shaw G, ed.). Elsevier Ltd, Amsterdam, The 
Netherlands: pp. 157-176. 

 
Reports: 
Dowdall M, Gwynn JP, Selnæs Ø & Lind B (2003) Monitoring of 99Tc in the Norwegian 

Arctic Marine Environment. StrålevernRapport 2003:5. Østerås: Norwegian Radiation 
Protection Authority. 

Gwynn JP, Dowdall M & Lind B (2004) The radiological environment of Svalbard. 
StrålevernRapport 2004:2. Østerås: Norwegian Radiation Protection Authority. 

Gwynn JP, Andersen M, Fuglei E, Dowdall M, Lydersen C, Kovacs K & Lind B (2005) 
Radionuclides in marine and terrestrial mammals of Svalbard. StrålevernRapport 2005:7. 
Østerås: Norwegian Radiation Protection Authority. 
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Dowdall M, Gerland S, Karcher M, Gwynn JP, Rudjord AL, Kolstad AK & Christensen G 
(2005) Geostatistical methods applied to sampling optimisation for the Temporal 
Monitoring of Technetium-99 in the Arctic Marine Environment. StrålevernRapport 
2005:19. Østerås: Norwegian Radiation Protection Authority. 

Davids C, Gwynn JP & Dowdall M (2006) Terrestrial monitoring in Øvre Dividalen. 
StrålevernRapport 2006:10. Østerås: Norwegian Radiation Protection Authority. 

 
Abstracts and Conference Proceedings: 
Gwynn JP, Salbu B, Heldal HE & the RADNOR consortium (2003) RADNOR - Radioactive 

dose assessment improvements for the Nordic marine environment: Transport and 
environmental impact of technetium 99 (99Tc) in marine ecosystems. PROFO og PROOFS 
Forskerseminar, Olavsgaard, 14-15 October, 2003. 

Gwynn JP, Dowdall M, Davids C, Lind B & Selnæs ØG (2004) Uptake of radionuclides by 
plants growing on radionuclide enriched organic soil in a high arctic desert. ECORAD 
2004 The scientific basis for environment protection against radioactivity, Aix En 
Provence 6-10 September, 2004. 

Gwynn JP, Andersen M, Dowdall M, Lydersen C & Kovacs K (2005) Cesium-137 in marine 
mammals from Svalbard and the Barents and Greenland Seas. In: Proceedings of the 6th 
International Conference on Environmental Radioactivity in the Arctic and Antarctic 
(Strand P, Børretzen P & Jølle T eds.) 2-6 October, Nice, France pp. 169-172. 

Gwynn JP, Dowdall M & Lind B (2005) Plutonium-238, 239,249Pu and 241Am in terrestrial 
matrices from Svalbard. In: Proceedings of the 6th International Conference on 
Environmental Radioactivity in the Arctic and Antarctic (Strand P, Børretzen P & Jølle T 
eds.) 2-6 October, Nice, France pp. 161-164. 

Gwynn JP, Brown JE, Børretzen P, Lind B, Andersen M, Lydersen C & Kovacs K (2005) 
Transfer of radionuclides to and dose estimates for ringed seals (Phoca hispida) in the 
Arctic. In: Proceedings of the 6th International Conference on Environmental 
Radioactivity in the Arctic and Antarctic (Strand P, Børretzen P & Jølle T eds.) 2-6 
October, Nice, France pp. 165-168. 

Karcher MJ, Iosjpe M, Harms I, Gerdes R & Gwynn JP (2005) Circulation and mixing of 
Technetium-99 in the Arctic Ocean from 1970 to 2002. In: Proceedings of the 2nd 
International Conference on Radioactivity in the Environment (Strand P, Børretzen P & 
Jølle T eds.) 2-6 October, Nice, France pp. 71. 

Gerland S, Karcher MJ, Dowdall M, Divine D, Iosjpe M, Pavlov V & Gwynn JP (2005) 
Spectral and Geostatistical Analysis of Measured and Modelled Technetium-99 Timeseries 
Data in the Nordic Marine Environment. In: Proceedings of the 2nd International 
Conference on Radioactivity in the Environment (Strand P, Børretzen P & Jølle T eds.) 2-6 
October, Nice, France pp. 577-580. 

Iosjpe M, Karcher MJ, Harms I, Steenhuisen F, Gwynn JP & Sickel M (2005) Significance 
of transit and residence time parameters for improvement on radioecological assessment of 
marine environment. In: Proceedings of the 2nd International Conference on Radioactivity 
in the Environment (Strand P, Børretzen P & Jølle T eds.) 2-6 October, Nice, France pp. 
368-371. 

Gwynn JP, Iosjpe, M, Karcher, MK, Harms, I, Gerdes, R, Skipperud, L, & Heldal, HE (2005) 
Improvements to dose calculations in the Nordic marine environment. PROFO 
Sluttkonferanse Clarion Hotel Oslo Airport 21-23 November, Gardermoen, Norway. 

Gwynn JP, Christensen GC, Dahlgaard H, Heldal HE, Herrmann J, Leonard KS, Long S, 
Kershaw PJ & Nies H. (2005) The RADNOR 99Tc Observational Database: 20 years of sea 
water monitoring. PROFO Sluttkonferanse Clarion Hotel Oslo Airport 21-23 November, 
Gardermoen, Norway. 

Heldal HE, Liebig PL, Sværen I and Gwynn JP (2006) 99Tc in marine food webs in 
Norwegian seas – results from the Norwegian RADNOR project. 10th International 
Symposium on Environmental Radiochemical Analysis. 13-15 September, Oxford, UK. 
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Bilaga 2 till styrelsereferatet från 16 november 2007.  
 

Notat til NKS ejere fra NKS ordförer. 
Vedrörer ændringer i NKS administration. 

 
Ved NKS ejermöte i den 10.maj 2007 informerede NKS ordförer de övrige ejere at NKS 
koordinator, Torkel Bennerstedt, havde fremsat et önske om at nedtrappe sine 
koordineringsaktiviteter successivt i 2008 primært i den senere halvdel og lämne updraget 
som koordinator helt ved årskiftet 2008/2009. Torkels önske blev accepteret ved ejermötet i 
Maj og meddelt NKS styrelse ved dens möde den 11. maj 2007. Der er enighed om en indsats 
fra Torkel på ca 20 % indtil koordineringsmötet i april 2008 hvorefter indsatsen reduceres 
successivt indtil årskiftet når han avgår som koordinator. For 2008 foreslås budgeteret med et 
honorar på 200 kDKK og 20 kDKK til rejser til koordinatoren. Stillingen som NKS 
koordinator vil ikke blive genbesat jfr. diskussionen ved ejermötet hvor der fremkom stötte til 
at knytte tættere sammen ordförer funktionen og koordinator funktionen og undersöge om 
koordinatorens arbejdsopgaver kunne fordeles på ordföreren, sekretariatet og 
programcheferne. Samtidigt burde det undersöges om der findes en mulighed for yderligere 
forenkling og effektivisering af NKS administrative struktur.  
 
NKS ordförer har været i tæt kontakt med Torkel under sommeren vedrörende de ændringer 
hans avgang som koordinator medförer for NKS administrative struktur. Der har også været 
kontakt og diskussioner med sekretariatet i Risö og NKS programchefer. 
 
Vi har gennemgået nogle scenarier for hvordan NKS administrative struktur kan være under 
2008 og derefter når der ikke findes en koordinator mere.  
Konklusionen er et forslag om at NKS ordförer overtager ansvaret for det meste af 
koordinatorens ansvarsområde som skitseret ved ejermötet i Maj 2007. Programcheferne 
har accepteret en en mindere justering i deres opgaver t.x. skrive referat til styrets möter.  Selv 
om der ikke forudses ændringer af betydning hvad angår FRITs indsats kan der muligvis 
opstå behov for en mindre justering i sekretariatets opgaver og derved behov for at revidere 
aftalen med sekretariatet lidt. Dette vil vurderes nærmere under 2008.  
Det reviderede ” Ansvarsområde og arbetsuppgifter ” beskrives på side 19 - 21 i utkast til 
NKS policydokument, NKS(07)7, 2007 – 11-04. 
Forslaget forventes at före til en yderligere forenkling og effektivisering af NKS 
administration og derved en ökonmisk besparelse allerede i 2009. Det foreslås yderligere at 
ordförerens organisation får et årligt belöb fra NKS til dækning at de arbetsuppgifter 
ordföreren overtager ansvaret for. Belöbets störrelse vil fremgå af NKS budget. På 
baggrund af de arbetsuppgifter der beskrives i utkast til NKS policydokument foreslås for 
2008 et belöb på 175 000 DKK ( koordinator 2008 – 200 000 DKK ) og for 2009 foreslås 335 
000 DKK ( Koordinator – 0 ).Ordförerens rejser betales seperat efter regning. Til information 
fölger vedlagt, bilag 2.1, en ökonomisk oversigt over NKS´s administrative omkostninger for 
eksekutiv sekretær, koordinator, ordförer og byrå for 2005 – 2006 jfr. årsregnskab, budget for 
2007 - 2008 og forventet for 2009 . Af dem fremgår at den administrative besparelse 2005 – 
2009 forventes at blive drygt 40 %. 
 
Disse forslag blev presenteret for NKS ejere i en e-post i august 2007. Forslagene blev 
positivt modtaget men bör formelt godkendes ved NKS ejermöte i November 2007. 
På baggrund af den positive modtagelse har vi arbejdet videre med de foreslåede ændringer.  
Attestationsregler og fuldmagtsforhold for tiden når der ikke mere findes en koorddinator er 
blevet revideret i samarbejde med NKS revisor og fölger herved i bilag 2.2. 
 
Reykjavík, 13. November 2007 
Sigurður M Magnússon 
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Bilag 2.1 til notat til NKS ejere fra NKS ordförer.  
NKS omkostninger vedr. koordinator og ordförer. 

 
2005: regnskab 
Honorar eksekutiv sek.   kr. 491.857 
Honorar ordförer    kr.   74.371 
Rejser styrelse/byrå*    kr.   67.223 
Rejser eksekutiv sek    kr.   30.357 
Totalt      kr. 663.808 
*ordförer/sekretær 
 
2006:regnskab 
Honorar koordinator/eksekutiv sek.  kr. 411.744 
Honorar ordförer    kr.   74.601 
Rejser styrelse/byrå    kr.   76.698 
Rejser koordinator/eksekutiv sek.  kr.   37.717  
Totalt      kr. 600.760 
 
2007: budget 
Honorar koordinator    kr. 300.000 
Honorar ordförer    kr.   75.000 
Rejser ordförer*    kr.   25.000 ( + 35.000 ) 
Rejser koordinator    kr.   30.000 
Totalt     kr.  430.000+35.000=465.000 
* denne post er helt klart undervurderet sammenlignet med tidligere års omkostninger til 
rejser på ca. 67 kDKK i 2005 og ca 77 kDKK i 2006. 
 
2008: budget 
Honorar koordinator    kr.  200.000 
Honorar ordförer    kr.  175.000 
Rejser koordinator/ordförer   kr.    80.000! 
Totalt             kr.  455.000 
 
2009: forventet 
Honorar ordförer    kr. 330.000 
Rejser ordförer     kr.   65.000 
Totalt      kr. 395.000 
 
Forventet besparelse 2005-2009 er drygt 40 %.  
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Bilaga 2.2 till skrivelse till NKS ägare från NKS ordförande. 
 

Attestationsregler og fuldmagtsforhold 
( Disse er udarbejdet i samarbejde med NKS revisor, Palle 

Sundström. ) 
 
Attestationsregler med ikrafttræden pr. 01.01.2009: 

Aktiviteter, kontrakter samt løbende omkostninger til fx rejser, møder og seminarier: 
Programchefen attesterer. Hvis aktiviteten udføres af programchefens egen institution 
foretager regnskabschefen budgetkontrol og attesterer.  
Programchefer, kontrakter samt løbende omkostninger til fx rejser, møder og 
seminarier: 
Ordførende attesterer. Hvis programchefen kommer fra ordførendes egen institution 
foretager regnskabschefen budgetkontrol og attesterer.  
Sekretariatet, kontrakt samt daglig drift: 
Ordførende attesterer, regnskabschefen attesterer fakturaer vedrørende sekretariatets 
daglige drift, såfremt fakturaen ikke overstiger DKK 20.000, fx porto, trykning, 
telefon m.m.  
Ordførende: 
Regnskabschefen foretager budgetkontrol og attesterer  
Ordførende kan uddelegere attestationsretten til regnskabschefen i særlige tilfælde. 
Sekretariatet forestår betaling af de attesterede fakturaer. 

  
Fuldmagtsforhold med ikrafttræden pr. 01.01.2009: 
Ordførende Sigurður M. Magnússon og regnskabschef Finn Physant, medindehaver af FRIT 
ApS, har fuldmagt til at foretage hævninger på NKS' giro- og bankkonti i forening eller hvor 
for sig i forening med Claus Rubin. Claus Rubin er også medindehaver af FRIT ApS. 
     
Epostkommentar 11 november 2007 till Annette Lemmens från revisorn Palle 
Sundström betr atteastationsrätt och fullmaktsförhållandena ovan:  
 ”Jeg kan hermed bekræfte, at de af dig beskrevne attestationsregler og fuldmagtsforhold med 
ikrafttræden pr. 01.01.09 efter min opfattelse - og under hensyntagen til det fåtallige personale 
- er tilrettelagt hensigtsmæssigt.”  
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Bilaga 3 till styrelsereferatet den 16 november 2007 
 

Avtal om ordföranden 
 
 Härmed avtalas mellan ägarna av NKS (Beredskabsstyrelsen, Handels- och industri-

ministeriet, Geislavarnir, Strålevernet, SKI och SSI) att Sigurður M Magnússon ska 
verka som NKS’ ordförande på följande villkor.  
Ordförandens mandat, ansvarsområden och arbetsuppgifter framgår av den senaste 
utgåvan av NKS’ policydokument, och inkluderar övertagande av ansvaret för de 
flesta av koordinatorns uppgifter. För ordförandens insatser betalas DKK 175 000 för 
2008, utan moms. Tillsammans med koordinatorns arvode på DKK 200 000 för 2008 
blir det en total kostnad på DKK 375 000 för ledningsfunktionen. För 2009 förväntas 
en kostnad för ordföranden på DKK 330 000; koordinatorn är då avvecklad. Fakturan 
från ordförandens organisation till NKS sänds till NKS-sekretariatet i början av varje 
nytt år så länge avtalet gäller. Avtalet gäller för 2008 och 2009 och kan förlängas med 
ett år i taget om parterna så önskar, med en ömsesidig uppsägningstid på 6 månader. 
Ordföranden tillrättalägger sina egna resor för NKS på samma villkor som gällt hittills 
och med en separat resebudget som fastställs årligen av styrelsen vid dess november-
möte. 
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Bilaga 4 till styrelsereferat den 16 november 2007 
 
Budget för 2008 
 
Alla belopp är i danska kronor (DKK) 
 
Förslag:   Beslut 16 nov 2007: 
 
R-delen  Aktiviteter  3 255 000 
  Arvode PC     400 000 
  Resor PC     100 000 
  Samordning     100 000 
  R totalt   3 855 000  
 
B-delen  Aktiviteter  1 200 000 
  Reservation till maj’08 1 300 000 
  Arvode PC     400 000 
  Resor PC     100 000 
  Samordning     100 000 
  B totalt   3 100 000 
 
Moms  Övergångsreserv     200 000 
  Momsreserv totalt     200 000 
 
Gemensamt Div gemensamt        250 000 
  Gemensamt totalt    250 000 
 
Övrigt  Arvode sekr     550 000 
  Arvode ordf, koord    375 000 
  Resor (ej PC)       95 000 
  Övrigt totalt  1 020 000 
 
TOTALT    8 425 000 
 
Förväntade intäkter enl bilaga 4.1  8 110 000 
 
Underskott       315 000 
 
 
Budgeten ovan förutsätter en indexuppräkning av det ekonomiska stödet enligt bilagan. 
 
Endast oförbrukade aktivitetsmedel för 2007 för R och B överföres till motsvarande konton för 2008. 
Alla övriga oförbrukade medel överföres till reserven. 
 
Styrelsens disponibla reserv för 2008 blir då cirka 925 kkr, vilket är summan av  
• det beräknade underskottet på 315 kkr ovan 
• överfört disponibelt belopp från 2007 på 620 kkr enligt prognos i Økonomisk status 
• överfört belopp från 2007 på 500 kkr (prognos för resor + samordning för PC/R och PC/B) 
• överfört belopp från 2007 på 100 kkr (prognos för momsstøtte) 
• 20 kkr i oförbrukade medel för programkoordinering 2007 (prognos för Gemensamt + Övrigt) 
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Specifikation av ”Gemensamt” och ”Övrigt” för 2008, 2007 och 2006 

 
 
Alla belopp är i danska kronor (DKK) 
 
 
     Beslut     Beslut  Resultat 
       2008      2007    2006 
 
Gemensamt 
 
Rapporter, förbrukningsmaterial    35 000        35 000    36 805 
 
Porto, avgifter      15 000      15 000    10 944 
 
Utrustning      15 000     15 000      2 440 
 
Internet       90 000     90 000    60 875 
 
Revision, rådgivning     40 000     38 750    38 750 
 
Informationsmaterial     30 000     50 000    23 300 
 
Diverse utgifter      25 000     26 250    19 365 
 
TOTALT                 250 000              270 000  192 479 
 
 
 
Övrigt 
 
Arvode sekretariat   550 000   530 000  529 000 
 
Arvode ordf, koord   375 000   375 000  486 345 
 
Resor ordf, koord     80 000     55 000  114 415 
 
Resor sekretariat     15 000     15 000    22 250 
 
TOTALT              1 020 000              975 000           1 152 010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dok Budgetförslag 2008 TB 070913 
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Bilaga 4.1 till Budget 2008, NKS(07)9 
 

 
 Bidrag 

2007 
Øget bidrag 
ejere 2008 

% 
forøgelse

Øget bidrag 
ejere og 

tillægsf. 2008 

% 
forøgelse

 EURO EURO EURO 
SKI 455.000 470.000 3,30 470.000 3,30
HIM 310.000 320.000 3,23 320.000 3,23
BRS 48.000 50.000 4,17 50.000 4,17
GR 21.630 22.500 4,02 22.500 4,02
NRPA 137.500 142.000 3,27 142.000 3,27
Totalt 
EURO 

972.130 1.004.500 3,33 1.004.500 3,33

Total DKK 7.248.785 7.490.155 3,33 7.490.155 3,33
   
 DKK DKK EURO 
Fortum 139.000 139.000 0 20.000 7,29
TVO 139.000 139.000 0 20.000 7,29
IFE 72.000 72.000 0 10.000 3,56
KSU 67.500 67.500 0 10.000 10,47
Forsmark 67.500 67.500 0 10.000 10,47
Vattenfall 67.500 67.500 0 10.000 10,47
OKG 67.500 67.500 0 10.000 10,47
Total DKK 620.000 620.000 0 671.094 8,24
   
Samlet 7.868.785 8.110.155 3,33 8.161.249 3,72
 
NKS  -  €-kurs = 7.4566 
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