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Ph.d. avhandlinger ved Det juridiske fakultet

Avhandling: “Reflecting on 
treaty regimes and customary 
rules of international water 
courses law providing for uti-
lization of the Nile River basin 
water resources”.

Friskt	vann	har	vært	og	er	
grunnlaget	for	vår	eksistens	
gjennom	alle	tider.	Likevel	
lever	millioner	av	mennesker	
i	Afrika	under	levekår	hvor	
friskt	vann	er	en	begrenset	
ressurs.	Paradoksalt	nok	lever	
flere	av	disse	ved	Nilens	bred-
der.	

Det verdifulle ferskvannet	
Mindre	enn	tre	prosent	av	
klodens	vannmengde	er	fersk-
vann.	Nilen	er	med	sine	pluss-
minus	6800	km	likevel	enorm,	
og	er	en	av	verdens	desidert	
lengste	elver.	

Den	består	av	to	hovedkilder.	
Den	hvite	nil	kommer	fra	
Uganda	og	Rwanda.	Den	blå	
nil	kommer	strømmende	ned	
fra	høylandet	i	Etiopia.	Denne	
er	størst,	hele	84	prosent	av	
Nilens	vannmengde	kommer	
fra	Etiopia.		

Uenighet om bruk og fordeling
Elven	er	en	naturressurs	som	
eies	i	fellesskap	av	elleve	land:		
Egypt,	Sudan,	Sør-sudan,	Eri-
trea,	Etiopia,	kenya,	Uganda,	
Rwanda,	Burundi,	Tanzania	

og	Congo.

Samlet	bor	det	omtrent	420	
millioner	mennesker	i	regi-
onen.	Sudan	og	Egypt	har	vært	
ivrigst	til	å	utnytte	elven	øko-
nomisk,	gjennom	etablering	av	
jordbruk	og	industri	og		
gjennom	generelt	forbruk.		
Dette	har	påvirket	utviklings-
mønsteret	betydelig	i	landene.		

-	Det	er	mange	og	komplekse	
årsaker	til	sult	og	tørst-
katastrofer	i	deltaet,	og	uenig-
het	rundt	rettighetene	til	og	
fordeling	av	Nilsens	vann	er	
en	av	de	største	årsakene,	for-
teller	Tadesse	Kassa		
Woldetsadik.	

Han	har	skrevet	doktorgrad	
om	rettighetene	til	vannet	i		
elven	i	lys	av	gamle	traktater	
og	nyere	internasjonal	lov-
givning	om	bruk	av	vann-	
ressurser.

	I	avhandlingen	“Reflecting on 
treaty regimes and customary 
rules of international water cours-
es law providing for utilization of 
the Nile River basin water re-
sources”	beskriver	han	hvordan	
strid	om	hvordan	vannet	skal	
fordeles	og	bygging	av	dammer	
i	øvre	deler	av	Nilen	påvirker	
livet	til	mange	millioner		
mennesker.

Gamle traktater har hindret 
bruk
-	Gamle	traktater	fra	1900-	
tallet	har	frem	til	nå	regulert	
eierskap	og	retten	til	bruk	av	
Nilens	vann	for	landene	og	
menneskene	som	bor	langs	
elvens	bredder.	På	grunn	av	

disse	har	mennesker	som	bor	
i	nærheten	av	vannressursene	
øverst	i	Nilen	blitt	hindret	fra	
å	bruke	ressursene	for	sine	
behov,	selv	om	vannet	er	i	
området.	

Landene	som	ligger	øverst	
kjemper	imidlertid	mot	disse	
gamle	ordningene	og	vil	bruke	
vannressursene	til	å	utvikle	
sine	egne	områder	sosialt	
og	økonomisk.	Inngrep	som	
landene	langs	den	øvre	delen	
av	elva	foretar	seg,	påvirker	
imidlertid	tilgangen	på	og	
mengden	vann	lenger	nede.		
Dette	bedrar	til	diplomatiske	
og	juridiske	konflikter	landene	
i	mellom,	forteller	forskeren.	

-	Jeg	prøver	i	avhandlingen	å	
forklare	hvilke	land	som	har	
hvilke	rettigheter	under	Inter-
nasjonal	Public	Law.		
	
Avhandlingen	belyser	eksi-
sterende	traktater	og	deres	
status,	og	hvilke	spesifikke	
rettigheter	landene	vil	få	etter	
prinsippene	for	International	
Water	Resources	Law.	

Ikke gyldige lenger
-	Det	viser	seg	at	de	fleste	trak-
tatene	ikke	er	gyldige	lenger	
og	at	deltaets	fremtid	er	avhen-
gig	av	internasjonal	lovgivning	
og	prinsippet	for	”Equitable	
utilization”	(rettferdig	bruk)	
som	internasjonal	lovgivn-
ing	om	bruk	av	vannressurser	
omtaler.		

Les mer: www.jus.uio.no/ior/
forskning/aktuelle-saker/2011/
nilen.html

Gamle stridigheter rundt bruk av Nilen kan snart være løst

Millioner av mennesker som trenger vann kan ikke bruke 
Nilen på grunn av gamle traktater og uklare avtaler mel-
lom statene langs elven.  Men flere av traktatene er ikke er 
gyldige lenger, konstanterer Tadesse Kassa Woldetsadik.

Disputaser

• Tadesse Kassa disputerte	ved	Institutt	for	offentlig	rett	28.	juni	2011
• Karen Eg Taraldrud	disputerte	ved	Nordisk	institutt	for	sjørett	15.	april	2011
• Camilla Lied	disputerte	ved	Institutt	for	kriminologi	og	rettssosiologi		3.	mars	2011
• Marius Stub	disputerte	ved	Institutt	for	offenlig	rett	27.	januar	2011
• Thomas Ugelvik	disputerte	ved	Institutt	for	kriminologi	og	rettssosiologi	9.	desember	2010
• Inger Marie Sunde	disputerte	ved	Institutt	for	offentlig	rett	26.	november	2010
• Emily Weitzenboek	disputerte	ved	Institutt	for	privatrett	5.	november	2010
• Herbjørn Andresen	disputerte	ved	institutt	for	privatrett	21.	oktober	2010
• Kjetil M. Larsen	disputerte	ved	Norsk	senter	for	menneskerettigheter	20.	oktober	2010
• Yue Liu	disputerte	ved	Institutt	for	privatrett		3.	september	2010
• Tobias Mahler disputerte	ved	Institutt	for	privatrett	1.	september	2010
• Bjarte Thorson	disputerte	ved	Institutt	for	privatrett	20.	august	2010
• Andreas Bullen	disputerte	ved	Institutt	for	offentlig	rett	13.	august	2010

Vi	er	stolte	av	å	presentere	doktorgradsavhandlingene	som	er	forsvart	ved	Det	juridiske	fakultet	
Høsten	2010	og	våren	2011.	

Det	organiserte	doktorgradsprogrammet	ved	Det	juridiske	fakultet	ble	innført	i	1988.	Siden	80-		
tallet	og	frem	til	årsskriftet	2011/2012	er	det	gjennomført	149	doktordisputaser	ved	fakultetet.	

Fakultetets	forskeropplæring	gir	faglig	støtte	og	veiledning	for	kandidatens	arbeid	med	avhandlin-
gen,	og	skal	kvalifisere	for	forskningsvirksomhet	og	for	annet	arbeid	i	samfunnet	hvor	det	stilles	
store	krav	til	vitenskapelig	innsikt.	Stipendiatene	opparbeider	seg	et	selvstendig	og	reflektert	
forhold	til	juridisk	forskning	gjennom	fordypning	i	en	rekke	teoretiske	og	metodologiske	emner	
innen	studieretningene	rettsvitenskap,	kriminologi	og	rettssosiologi	og	menneskerettigheter.

Ph.d.
For	å	bli	opptatt	til	ph.d.-programmet	kreves	mastergrad	i	rettsvitenskap,	herunder	kriminologi	og	
rettssosiologi,	eller	tilsvarende	universitets-	eller	høyskoleutdannelse.	Ph.d.-programmet	er	av	tre	
års	varighet	ved	fulltidsstudier.	Les	mer	på	våre	nettsider:	
www.jus.uio.no/forskning/forskerutdanning/

Fokus på kvalitet
Ved	fakultetet	har	vi	et	kontinuerlig	fokus	på	kvalitet	og	utvikling	av	ph.d.-utdanningen,	og	vi	ser	
at	stipendiatene	og	avhandlingene	holder	et	høyt	faglig	nivå.	Stadig	flere	avhandlinger	publiseres	
på	engelsk,	og	vi	har	flere	ph.	d-kandidater	med	internasjonal	bakgrunn.	

Tema for avhandlingene
Dette	er	en	presentasjon	av	de	tretten	ph.	d.-kandidatene	som	disputerte	ved	fakultetet	denne		
perioden,	med	fokus	på	tema	for	avhandlingene.	Tekstene	er	utdrag	fra	artikler	som	har	vært		
publisert	på	www.forskning.no	og/eller	på	UiOs	nettsider	under	www.uio.no/forskning/aktuelt	
Du	er	velkommen	til	å	lese	de	fullstendige	artiklene	på	fakultetets	nettsider.	Url	finner	du	nederst	
på	sidene.		Avhandlingene	er	tilgjengelig	på	Det	juridiske	fakultets	bibliotek.

Professor Inger Johanne Sand
Forskningsdekan	i	perioden	2008-	2011



Avhandling: “Skjærgård-
sparkavtaler – rettslige 
spørsmål ved tilblivelsen”.

Å	slå	seg	ned	på	et	svaberg	
med	grillen	etter	å	ha	trengt	
seg	fram	over	annen	manns	
grunn	har	flere	av	oss	erfar-
ing	med.	Men	det	er	ikke	alltid	
det	oppleves	like	hyggelig,	og	
særlig	ikke	hvis	grunneier	ut-
trykker	misnøye.	

Plass til alle?
Tilgangen	til	strandsonen	langs	
kysten	har	blitt	ansett	som	et	
knapphetsgode	de	siste	tiårene	
etter	hvert	som	utparseller-
ing	av	private	fritidstomter	og	
hyttebygging	har	skutt	fart,	og	
folk	søker	seg	ut	fra	byene	for	
rekreasjon	og	frisk	luft.	Derfor	
arbeider	myndighetene	med	å	
reservere	attraktive	kyst-	
arealer	for	allmennhetens	
bruk.	

En offentlig oppgave?
-	Folk	flest	er	ikke	grunneiere	
i	strandsonen,	men	ønsker	seg	
tilgang	til	kysten.	Det	ser	ut	til	
å	være	et	alminnelig	syn	at	det	
er	en	offentlig	oppgave	å	sikre	
allmennhetens	tilgang	til	fri-
luftslivsarealer,	forteller	Karen	
Eg	Taraldrud.	

I	sin	doktorgradsavhandling	
“Skjærgårdsparkavtaler – rettslige 
spørsmål ved tilblivelsen”	
belyser	hun	statens	rolle,	lov-

verkets	rammer	og	grunn-	
eierens	situasjon	i	forbindelse	
med	inngåelse	av	slike	avtaler.

Den lille grunneier
-	Ikke	alle	grunneiere	er	man-
gemillionærer	med	arealer	på	
125	mål.	I	de	fleste	tilfeller	er	
grunneiere	vanlige	folk,	og	
mange	eier	og	bor	på	et	lite	
småbruk	ved	kysten.	Når	vi	
alle	ønsker	tilgang	til	strand	og	
svaberg	så	kommer	vi	nær	pri-
vate	enemerker	for	dem	som	
bor	der.	Og	noen	må	jo	tenke	
på	mindretallets	rettigheter,	
understreker	Taraldrud.

-	Etter	hvert	har	vi	ganske	
god	tilgang	til	kystsonene	og	
tilgangen	har	økt	betydelig	de	
senere	år.

En frivillig avtale 
Skjærgårdsparkavtaler	
skal	være	frivillige,	og	er	et	
virkemiddel	staten	bruker	for	
å	øke	arealene	du	og	jeg	kan	
bruke	til	friluftsliv	i	strand-
sonen.	Basert	på	skjærgård-
sparkavtaler	kan	staten	for	
eksempel	anlegge	kyststi,	
toaletter,	brygger,	parkering-
splasser	o.l.		

	Samtidig	begrenser		staten	
også		grunneiers	råderett	over	
arealene,	og	avverger	at	are-
alene	utnyttes	på	en	måte	som	
kolliderer	med	friluftsinter-
esser.	Grunneier	kompenseres	
ved	et	pengebeløp.	

Den sterke staten
Avhandlingen	viser	at	staten	i	
de	fleste	tilfeller	er	den	sterke	
part	i	forhandlinger	med	grun-

neier	om	skjærgårdspark.
-	Staten	er	den	sterkeste	part	
fordi	den	har	lovhjemler	til	
ekspropriasjon	hvis	den	velger	
det.	Staten	har	også	økono-
miske	og	faglige	ressurser	som	
sannsynlig	overgår	hva	mange	
grunneiere	har.	I	de	almin-
nelige	tilfellene	sitter	staten	på	
maktapparatet,	ekspertisen	og	
midler	som	gir	dem	styrke.	For	
grunneiere	kan	det	i	forhan-
dlinger	med	staten	derfor	være	
vanskelig	å	avslå	en	avtale.	
Bruken	av	standardavtaler	som	
er	utarbeidet	av	Miljøvernde-
partementet	vanskeliggjør	også	
reelle	forhandlinger	mellom	
avtalepartene	i	en	situasjon	
hvor	styrkeforholdet	allerede	
er	ujevnt.

Grunneiers interesser
-	Grunneierne	ser	ut	til	å	ha	
en	blandet	oppfatning	av	
skjærgårdsparkavtalene,	både	i	
forhold	til	innhold	og	i	forhold	
til	hvordan	avtalene	inngås.	
Mange	er	positive,	men	i	en	del	
tilfeller	er	frivilligheten	ved	
avtaleinngåelse	usikker	eller	
tvilsom,	forteller	Taraldrud.

Les mer: www.jus.uio.no/nifs/
forskning/aktuelle-saker/2011/
skjaergardspark.html

Tekst:	Jorunn	Kanestrøm
Foto:	privat

Avhandling: “Irriterende til 
stede. Om gatejuristar i Oslo og 
København”.

I	si	doktorgradsavhandling	har	
Camilla	Lied	evaluert	gatejuris-
tordningane	i	Noreg	og	Dan-
mark	sine	hovudstadar.	

Det	er	fyrste	gong	eit	slikt	
forskingsarbeid	blir	gjort	på	
denne	typen	rettshjelparbeid,	
fortel	forskaren.	

Evalueringa	bygger	på	feltar-
beid,	studier	av	dokument	og	
intervju	med	brukarane,	juris-
tane,	dei	frivillige	og	andre	rel-
evante	aktørar,	mellom	anna	
Juss-Buss	og	Rusmiddeletaten	
i	Oslo.

Breispektra hjelp
-	Etter	mitt	syn	vil	ei	større	
grad	av	samlokalisering	og	
samarbeid	mellom	hjelpetiltak,	
som	saman	kan	gje	breispek-
tra	hjelp	over	ein	lav	terskel,	
være	av	det	gode.	Om	ein	ikkje	
allereie	kan	gje	eit	slikt	tilbod	
innanfor	gatejurist-tilbodet,	
bør	dialogen	mellom	hjelpetil-
taka	være	nær,	og	det	bør	være	
lett	for	brukarane	å	kome	seg	
frå	eit	hjelpetiltak	til	eit	anna,	
oppsummerar	Lied.	

Brukarane i fokus
Brukarperspektivet	har	vore	
sentralt	i	forskinga	hennar.	For	
å	få	fram	ei	fyldig	skildring	av	
korleis	målgruppa	opplever	
gatejurist-	tilbodet,	har	Lied	
mellom	anna	intervjua	ti	av	
Gatejuristen	i	Oslo	sine	klien-
tar	og		86	personar	i	mål-	
gruppa.

-	Brukarane	av	Gatejuristen	
må	etter	mitt	syn	ha	eit	sen-
tralt	fokus	når	ein	skal	studera	
gatejussen	sine	eigenskapar	og	
mogelegheiter.	Å	studere	kor-
leis	rettshjelparane	sjølve	ser	
på	sitt	arbeid,	får	liten	interes-
severdi	om	vi	ikkje	får	med	
perspektivet	til	dei	som	mottar	
rettshjelp.	

Eit mørkt hjørne
Gatejuristar	arbeider	i	eit	
“mørkt	hjørne”,	der	store	og	
samansette	problem	er	over-
representert,	fortel	Lied.	

Målgruppa	for	gatejuristane	er	
gjerne	dei	som	fell	mellom	alle	
stolar,	og	som	har	eit	stort	be-
hov	for	langvarig	og	tolmodig	
bistand	med	god	takhøgde	og	
lav	terskel.	

I	fylgje	Lied	meir	enn	antydar	
forskningsmaterialet	hennar	at	
menneska	i	målgruppa	truleg	
ikkje	ville	fått	rettshjelp	nokon	
annan	stad,	om	det	ikkje	var	
for	gatejurist-tiltaket.	

Lampespørsmålet
I	avhandlinga	diskuterer	Lied	
om	Gatejuristen	i	Oslo	i	større	
grad	bør	innlemma	nødvendig	
praktisk	hjelp	i	arbeidet	dei	
gjer	for	gatas	folk.	

Eit	eksempel	er	ein	situasjon	
der	klienten	sit	i	mørke	i	lei-
ligheita	som	Gatejuristen	har	
hjelpt	han	med	å	få.	Kanskje	
fordi	han	ikkje	veit	korleis	
lampen	han	har	fått	pengar	
til	eller	hjelp	til	å	kjøpa	skal	
monterast.	Gadejuristen	i	

København	yt	slik	hjelp,	mens	
gatejuristane	i	Oslo	gjerne	hel-
ler	viser	klientane	til	ein	annan	
instans.	

-	Intervjua	med	brukarane	og	
hjelpeapparatet	syner	at	gate-
juristtiltaka	bør	ha	ein	terskel	
i	sitt	arbeid	som	er	så	lav	at	
nærleiken	til	brukarane	blir	
stor.	Dette	inneber	også	at	ein	
går	litt	lenger	i	arbeidet	enn	
å	berre	fokusera	på	det	jurid-
iske.	Det	kan	innebære	å	hjelpe	
til	med		å	henge	opp	lampen,	
fortel	Lied.

Dei	gode	historiene
Lieds	materiale	dokumenterer	
at	ein	gatejurist	kan	gjere	ein	
forskjell,	av	og	til	berre	ved	å	
være	til	stades.	

I	intervjusamtalar	med	Gate-
juristen	der	Lied	spurde	om	
kva	som	hadde	skjedd	når	
Gatejuristen	hadde	lukkast,	
viser	det	seg	at	solskinhisto-
riene	kjem	når	Gatejuristen	
har	vore	fleksible,	“gått	litt	
lenger”	og	har	klart	å	ta	tak	
i	fleire	problemstillingar	på	
same	tid.

Les mer: www.jus.uio.no/ikrs/
forskning/aktuelle-saker/2011/
gatejuristen.html

Tekst:	Jorunn	Kanestrøm
Foto:	Per	Jørgen	Ystehede

Overkjører grunneiere i Skjærgården

Små grunneiere presses av staten til å inngå avtaler om 
skjærgårdspark. Mange har få ressurser til å stå imot, og 
frykter ekspropriasjon dersom de sier nei, forteller Karen 
Eg Taraldrud.

Etterlyser tettare samarbeid rundt “gatas folk” 

Det er eit stort behov for gatejuristar som spesialiserer seg 
på rettshjelp for rusavhengige på gata. Samtidig dekker 
tilbodet berre ein liten del av dei samansette problema som 
pregar livet til desse menneska, konstanterer Camilla Lied.



Avhandling: “Tilsynsforvalt-
ningens kontrollvirksomhet. 
Undersøkelse og beslag i feltet 
mellom forvaltningsprosess og 
straffeprosess”.

Tollvesenet,	Konkurransetil-
synet,	miljømyndighetene	og	
en	rekke	andre	tilsynsmyndi-
gheter	kan	gripe	inn	i	folks	og	
virksomheters	hverdag.
Det	gjør	de	ved	å	gjennom-
føre	kontroller	og	inspeks-
joner,	ta	beslag,	ilegge	store	
gebyrer,	eller	ved	andre	reaks-
joner.	
	
Noen	av	disse	reaksjonene	har	
klare	likhetstrekk	med	straff.	
	
En	ny,	norsk	rettsvitenskapelig	
avhandling	tyder	på	at	hensyn-
et	til	rettssikkerheten	ikke	er	
tilstrekkelig	vektlagt	i	takt	med	
at	tilsynene	får	nye	oppgaver	
og	videre	fullmakter.	
	
- Andre formål	
Statlige	tilsyn	er	ikke	under-
lagt	samme	krav	som	politi	
og	påtalemyndighet	når	det	
gjelder	rettssikkerhet,	påpeker	
Marius	Stub	i	sin	ferske	dok-
toravhandling	som	forsvares	
ved	Universitetet	i	Oslo	(UiO)	
denne	uka.	
	
-	Her	er	det	behov	for	å	se	på	
regelverket	en	gang	til.	I	dag	
ilegger	man	straffeliknende	
sanksjoner	etter	en	prosess	
som	er	utformet	med	andre	

formål	for	øye,	sier	Stub	til	
forskning.no.	
	
Han	har	arbeidet	med	avhan-
dlingen	som	stipendiat	ved	
Institutt	for	offentlig	rett	ved	
UiO.	Juristen	har	tidligere	vært	
ansatt	i	Justisdepartementets	
lovavdeling,	og	arbeider	nå	hos	
Regjeringsadvokaten.	
	
Vide fullmakter	
Stub	tar	for	seg	hvilke	regler	
som	gjelder	for	tilsynenes	ad-
gang	til	å	foreta	undersøkelser	
og	beslag,	og	sammenligner	
med	tilsvarende	regler	for	
politi	og	påtalemyndighet.	
	
-	Reglene	om	kontroll	i	tilsyns-
saker	er	nokså	forskjellige	fra	
reglene	om	bruk	av	tvangs-
midler	under	etterforskning	av	
straffesaker,	fastslår	han.	
	
Hensynet	til	rettssikkerhet	set-
ter	ikke	de	samme	begrensnin-
gene	for	tilsynene.	
	
Tilsynsmyndighetene	har	
videre	hjemler	enn	politiet,	og	
kan	for	eksempel	i	stor	grad	
gjøre	undersøkelser	og	beslag	
uten	at	det	må	foreligge	mis-
tanke	om	ulovligheter.	Det	
kreves	heller	ikke	forhånds-
godkjenning	fra	en	domstol.	
	
Politiet	kan	på	sin	side	ikke	
gripe	inn	før	det	foreligger	
mistanke,	og	ransaking	krever	
i	de	fleste	tilfeller	samtykke	fra	
retten.

Uten mistanke	
For	eksempel	kan	skattemyn-
dighetene	gjennomføre	boket-
tersyn	uten	mistanke	om	at	det	
har	skjedd	noe	straffbart.	

	
Skattemyndighetene	kan	der-
etter	velge	å	anmelde	forholdet	
og	gi	opplysninger	videre	til	
politiet.	Dette	vil	være	aktuelt	i	
tilfeller	der	man	har	avdekket	
straffbare	forhold.	
	
Politiet	kan	så	bruke	de	samme	
opplysningene	som	bevis	i	sin	
etterforskning.	
	
Dette	kan	paradoksalt	nok	
være	opplysninger	som	politiet	
selv	ikke	ville	hatt	anledning	
til	å	hente	inn.	
	
Bør begrenses?	
Tilsvarende	forhold	kan	gjelde	
for	mange	av	de	andre	tilsyns-
myndighetene.	
	
-	Dagens	regler	åpner	for	
omgåelse,	sier	Stub.
	
Han	mener	det	er	grunn	til	å	
spørre	om	dagens	adgang	til	
å	utveksle	opplysninger	på	
denne	måten	bør	begrenses.	
	
Straffer selv	
Som	regel	ender	en	tilsynssak	
ikke	med	anmeldelse	og	straff	
i	vanlig	forstand.	I	stedet	kan	
tilsynene	selv	ilegge	noe	som	
ligner	mye	på	straff,	men	som	
formelt	heter	tilleggsskatt	eller	
overtredelsesgebyr.	
	
Les mer: http://www.forskn-
ing.no/artikler/2011/janu-
ar/276889

Tekst:	Asle	Rønning,	Forskning.no
Foto:	Guro	Heimly

Avhandling: “Å være eller ikke 
være fange – Frihet som prak-
sis i et norsk mannsfengsel”.

At	fanger	rømmer	fra	norske	
fengsler	med	høyt	sikker-
hetsnivå	er	i	praksis	svært	
uvanlig.	Det	er	også	uvanlig	
at	fanger	uteblir	fra	permis-
jon.	Muligheten	for	å	rømme	
er	imidlertid	et	sentralt	tema	
blant	fanger,	ikke	minst	i	Oslo	
Fengsel.

Å	være	fange	er	å	ønske	å	være	
et	annet	sted,	skriver	Thomas	
Ugelvik	i	sin	doktorgrad-
savhandling	”Å være eller ikke 
være fange – Frihet som praksis i 
et norsk mannsfengsel.”

Ugelvik	har	studert	hvordan	
fanger	og	fangevoktere	
forholder	seg,	tenker,	føler	og	
reagerer	i	møte	med	makt	i	
Norges	største	fengsel.	Forsk-
ningen	hans	viser	hvordan	fan-
gene	på	to	varetektsavdelinger	
skaper	seg	friområder,	finner	
frem	til	og	utforsker	skjulte	
fluktruter	innenfor	fengselets	
rammer	og	murer.

Flykter gjennom mat
Fangene	i	Oslo	fengsel	legger	
betydelig	innsats	i	å	bruke	
maten	som	bindemiddel	mel-
lom	seg	og	familielivet	de	
savner	ute.	

De	bruker	matlagingsproses-
sen	som	en	”minnehappening”	
som	knytter	dem	til	familie	
og	et	fellesskap	på	utsiden	av	
murene.	Slik	fungerer	matlag-
ningen	som	en	rømningsvei,	
en	måte	å	overstige	muren	på,	
argumenterer	forskeren.

-		Maten	fangene	lager	selv	
trekker	livet	utenfor	inn	i	
fengselet,	og	bidrar	til	å	rive	
murene	ned.	

Å	lage	sin	egen	mat	under-
streker	at	fangene	ikke	lar	seg	
oppsluke	av	institusjonen,	men	
at	de	fastholder	seg	selv	som	
en	del	av	en	verden	utenfor	
fengselet.	

-Det	at	maten	fengselet	tilbyr	
symbolsk	får	videreføre	feng-
selsmuren,	innebærer	at	det	
åpnes	et	rom	der	fangene	har	
makt	til	å	rive	muren	–	i	sym-
bolsk	forstand!

Omgjøring av cella
Mange	av	fangene	opplever	
den	tiden	de	befinner	seg	på	
cella	som	pasifiserende.	Det	
er	ikke	rett	at	man	sitter	inne,	
man	ligger	inne,	skriver	Ugel-
vik.	

En	strategi	for	å	mestre	tiden	
på	cella	samt	å	protestere	på	
rommets	konformitet	er	å	
skape	om	den	upersonlige	cella	
til	et	unikt	hjem.

-		Å	gjenskape	et	hjem,	med	
den	hjemmeværendes	rolle,	
kan	leses	som	et	forsøk	på	å	
gjøre	seg	selv	til	noe	annet	enn	
fange,	forteller	Ugelvik.

–	En	fange	er	på	cellen	sin.	En	
mann	i	sitt	eget	hjem	er	fri.	
Matlagingen	på	cella	er	med	på	
å	konstruere	cella	som	hjem	
og	posisjonere	beboerne	som	
vertskap.	

Kontroll og frihet
Det	skjedde	bare	en	egentlig	
rømning	fra	Oslo	fengsel	det	

året	Thomas	Ugelvik	tilbrakte	
i	fengselet	for	å	forske.	For	
fangene	blir	slike	rømningsh-
istorier	en	bekreftelse	på	hvem	
som	”egentlig”	har	kontrollen.

–	De	innsatte	liker	å	tenke	at	
den	som	må	ut,	kommer	seg	
ut,	selv	om	konsekvensene	blir	
store.	Derfor	må	man	heller	
ikke	ut.	Slik	skaper	fangene	
seg	om	til	fanger	som	har	valgt	
å	bli.	Enhver	dag	man	våkner	
i	sin	celle,	er	en	dag	man	har	
valgt	å	ikke	stikke	av	i	løpet	av	
natten.

Forskeren	eren	bruker	be-
grepet	’kropper-uten-tillit’	for	
å	beskrive	betjentenes	syn	på	
fangene.	De	sees	gjerne	som	
feilplasserte	kropper,	voldelige	
kropper,	smittefarlige	kropper	
og	hemmelighetsfulle	kropper	
som	betjentene	må	beskytte	
seg	mot.

	–	Betjentene	må	til	enhver	tid	
forholde	seg	til	fangene	som	
potensielt	voldelige	og	smit-
tebærende	fanger	som	ønsker	
å	flykte.	Samtidig	strider	dette	
i	stor	grad	mot	fangenes	egne	
oppfattelse	av	seg	selv,	fortel-
ler	Ugelvik.

Les mer: www.jus.uio.no/ikrs/
forskning/aktuelle-saker/2011/
fluktforsok.html

Tekst:	Jorunn	Kanestrøm
Foto:	Erlend	Dalhaug	Daae

Statlige tilsyn kan true rettssikkerheten

Statlige tilsyn kan gi bedrifter millionbeløp i straff og gjen-
nomføre razziaer hjemme hos deg. Men de trenger ikke ta 
samme hensyn til rettssikkerhet som politi og rettsvesen, 
forteller Marius Stub.

Fanger og rømningsteknikker 

Fanger bruker en rekke teknikker for å flykte fra fengselets 
murer, konstanterer Thomas Ugelvik. Flukt gjennom mat 
er en teknikk.  



Avhandling: “Automatisert 
inndragning”.

Når	overgrep	mot	barn	foto-
graferes	eller	filmes,	og	bildene	
lastes	opp	på	nettet,	er	det	i	
dag	nesten	umulig	å	fjerne	
dem	helt	igjen.	Bildene	kan	
lastes	ned	og	distribueres	på	
stadig	nye	nettadresser,	og	
kopier	av	bilder	lages	og	spres	
automatisk	til	ulike	steder	på	
nettet.

Automatisk	kopiering	og	
spredning	av	filer	gjøres	av	en	
rekke	teknologier	og	tjenester,	
og	formålet	er	å	gjøre	kommu-
nikasjon	på	nettet	raskere	og	
mer	effektivt.			

Men	en	bivirkning	av	dette	
er	at	overgrepsbilder	kan	bli	
liggende	lenge	på	nettet	selv	
om	de	er	slettet	fra	den	opprin-
nelige	nettsiden	eller	harddis-
ken.

- En livsvarig krenkelse
Høyesterett	har	kalt		mange-
len	på	sletting	av	slike	kopier	
for	”en	livsvarig	krenkelse”	av	
barna	det	går	utover.	

-	En	innsats	som	monner	
krever	nok	at	strategiene	for	
rettshåndhevelse	må	være	
mindre	ensidig	fokusert	på	
straffeansvar.
-	Vi	har	stadig	databeslag	
med	overgrepsbilder,	og	i	dag	
inndras	datautstyret,	mens	

det		politiet	virkelig	bør	gjøre	
er	å	inndra	datafilene,	sier	
Inger	Marie	Sunde,	som	har	
skrevet	doktoravhandling	om	
jussen	rundt	inndragning	av	
overgrepsbilder.

- Bør settes i gang snarest
Sunde	har	tidligere	vært	førs-
testatsadvokat	og	leder	av	
Politiets	datakrimsenter	ved	
ØKOKRIM,	hvor	hun	jobbet	
mye	med	både	overgrepsbilder	
og	hacker-saker.

Hun	har	undersøkt	om	straf-
felovens	bestemmelser	om	
inndragning	kan	brukes	for	
å	inndra	datafiler	-	og	om	
inndragningen	kan	gjøres	au-
tomatisk.

Avhandlingen	hennes	konklu-
derer	med	at	det	er	hjemmel	
i	dagens	regler	for	å	kreve	
inndragning	av	datafiler,	og	at	
denne	praksisen	bør	settes	i	
gang	så	snart	som	mulig.

-	Det	bør	gjøres	raskt	for	
å	legge	grunnlaget	for	en	
størst	mulig	database	med	
”svartelistede”	filer,	skriver	
Sunde.

Idéen	er	at	kopiene	som	ligger	
ute	på	nettet,	på	eksterne	ser-
vere	eller	private	datamaskiner	
som	er	åpnet	for	fildeling,	kan	
spores	opp	og	slettes	automa-
tisk	så	lenge	bildene	er	regis-
trert	som	rettsstridige.	

- Analysene gjøres allerede
KRIPOS-filteret	er	i	dag	er	
Norges	fremste	verktøy	i	
kampen	mot	overgrepsbilder	
av	barn.	Filteret	blokkerer	
nettsteder	med	rettsstridig	in-

nhold,	men	går	ikke	spesifikt	
etter	filer.
Filteret	fanger	for	eksempel	
ikke	opp	overgrepsbilder	som	
distribueres	gjennom	fildeling	
mellom	private	datamaskiner.	

Sunde	legger	vekt	på	at	ord-
ningen	hun	foreslår	ikke	vil	
føre	til	økt	ressursbruk.	Slet-
tingen	av	filene	baseres	nemlig	
på	analyser	som	uansett	gjøres	
under	etterforskningen	for	å	
beregne	lovbruddets	omfang.

Hun	forklarer	at	det	å	spore	
datafiler	basert	på	en	unik	
kode	er	en	velutviklet	teknolo-
gi	som	som	er	brukt	i	mange	år	
mot	datavirus.	

-	Det	er	mulig	man	må	gjøre	
tilpasninger	fordi	bildene	kan	
være		tyngre	filer	enn	datavi-
rus,	men	poenget	er	at	data-
maskinene	kan	kjenne	igjen	
filene.

- Et økende problem
Ifølge	Sunde	er	det	ingen	
grunn	til	å	tro	at	problemet	
med	overgrepsbilder	på	nett	
blir	mindre.

-	Det	er	tydelig	at	problemet	
øker	til	tross	for	alle	de	ini-
tiativ	som	er	satt	i	gang	for	å	
bekjempe	det.	Tilførselen	av	
bilder	er	veldig	stor.	

Les mer: www.forskning.
no/artikler/2010/desem-
ber/272089

Tekst:	Bjørnar	Kjensli,		
Forskning.no
Foto:	privat

Avhandling: “Between contract 
and partnership: Dynamic 
networks as collaborative con-
tracts and more.”

Utviklingen	innen	IKT	har	
bidratt	til	en	internasjonal	
oppblomstring	av	nye	typer	
modeller	for	samarbeid		
mellom	bedrifter	de	senere	
årene.	Dynamiske	nettverk	er	
et	eksempel	på	dette.	

Nettverkene	gjør	det	mulig	for	
små	og	mellomstore	bedrifter	
samt	frilansere	å	samarbeide	
på	tvers,	og	bruke	kompetan-
seutvidelsen	samarbeidet	gir	
til	å	finne	frem	til	og	videre-
utvikle	nye	forretningsmuli-
gheter.	

Eksempler	på	slike	dynamiske	
nettverk	er	såkalte	virtuelle	
bedrifter.	Disse	etableres	
gjerne	spontant	og	midler-
tidig,	eller	opprettes	for	en	
tidsbegrenset	periode	ut	i	fra	
en	forhåndsdefinert	gruppe	
(pool)	av	bedrifter.	De	virtuelle	
bedriftenes	formål	er	å	reagere	
raskt	på	muligheter	som	opp-
står	i	markedet	via	samarbeid.

På hugget
Med	uttrykket	”pool”	sik-
ter	forskeren	til	en	samling	
bedrifter	som	er	interessert	i	å	
samarbeide	med	andre	og	som	
har	forpliktet	seg	til	et	sett	av	
underliggende	spilleregler	for	
samarbeidet.	Dersom	en	for-
retningsmulighet	brått	skulle	
dukke	opp,	kan	tiden	det	tar	
å	hente	inn	anbud,	etablere	et	
samarbeid	og	levere	varene	
være	avgjørende.	Å	plukke	
samarbeidspartnere	til	en	vir-
tuell	bedrift	fra	en	slik	”pool”	

vil	kunne	forkorte	tiden	det	tar	
å	etablere	et	samarbeid.	

Jo	raskere	den	virtuelle	bedrif-
ten	er	over	i	produksjonsfasen,	
jo	raskere	kan	varene	leveres.		
Dette	er	selve	grunntanken	
bak	etableringen	av	”pools”	
og	virtuelle	bedrifter,	forteller	
Emily	Weitzenboeck.

Skulle	kundens	krav	endre	seg,	
vil	også	den	virtuelle	bedrif-
ten	raskt	kunne	omorganisere	
seg	og	eventuelt	knytte	til	seg	
andre	bedrifter	i	poolen	for	å	
møte	endringskrav.	

Som	en	del	av	sitt	doktorgrad-
sarbeid	“Between		Contract	
and	Partnership:	Dynamic	
Networks	as	collaborative	
Contracts	and	more”	har	Emily	
Weitzenboeck	studert	en	rekke	
bedriftsnettverk	i	Sveits,	Øster-
rike,	Tyskland,	Italia,	England	
og	Norge.	

Tiden er inne
	I	vårt	eget	land	har	Weitzen-
boeck	ikke	funnet	vellykkede	
eksempler	på	bedriftsnettverk	
etablert	som	”pools”	og	vir-
tuelle	bedrifter	etablert	fra	
slike.		

-	Det	er	bra	at	Norge	blir	klar	
over	hva	som	skjer	i	utlan-
det	på	dette	området,	særlig	
i	forhold	til	etableringen	av	
pools	og	virtuelle	bedrifter,	
understreker	hun.	

-	Min	gjennomgang	viser	at	
flere	av	disse	er	etablert	på	
bakgrunn	av	bevilgninger	
fra	det	offentlige.	Norge	
har	derimot	valgt	å	satse	på	
næringshager,	inkubatorer	

og	kunnskapsparker	som	er	
forholdsvis	løst	knyttet	sam-
men.	Men	tiden	er	nå	inne	til	å	
bevege	seg	til	neste	nivå	også	i	
Norge,	nettopp	gjennom	å	eta-
blere	pools	og	tilrettelegge	for	
at	virtuelle	bedrifter	raskt	kan	
etablere	seg	når	det	oppstår	
muligheter	i	markedet.	

Viktige spilleregler
For	at	virtuelle	bedrifter	raskt	
skal	kunne	organisere	seg,	
tilpasse	seg	endringer	i	mark-
edet	og	levere	varene	er	det	
behov	for	gode	reguleringer.	

I	sin	avhandling	har	forskeren	
analysert	og	kartlagt	hvilke	
spilleregler	og	reguleringer	
som	ligger	til	grunn	når	dyna-
miske	nettverk	og	virtuelle	
bedrifter	etableres.	Hun	har	
sett	på	hvilke	reguleringer	som	
ligger	til	grunn	når	avtaler	om	
samarbeid	forhandles	frem,	og	
hvilke	som	regulerer	samar-
beidet	når	den	virtuelle	bedrif-
ten	er	etablert.	

Weitzenboecks	konklusjon	er	
at	jo	tydeligere	spillereglene	
er	definert	i	nettverkene,	jo	
raskere	går	det	å	stable	på	
beina	en	virtuell	bedrift.	

Les mer: www.jus.uio.no/ifp/
forskning/aktuelle-saker/2010/
virtuelle-bedrifter.html

Tekst:	Jorunn	Kanestrøm
Foto:	privat

Samme metode mot barneporno som datavirus

Overgrepsbilder av barn på nett kan slettes automatisk på 
samme måte som datavirus, forteller Inger Marie Sunde.

Etterlyser virtuelle bedrifter

Norge henger etter når det gjelder nytenkning rundt 
bedriftssamarbeid. Virtuelle bedrifter og nettverk er nye 
trender internasjonalt, konkluderer Emily Weitzenboek.



Avhandling: “Tilgang til og vi-
dereformidling av helseopplys-
ninger. Regulering og kontroll 
på tvers av IT-systemer og 
organisatoriske grenser”.

Deling	av	informasjon	på	tvers	
av	IT-systemer	og	organisa-
toriske	grenser	i	helsevesenet	
blir	stadig	mer	aktuelt,	også	i	
Norge.

Etter	helsepersonelloven	er	det	
i	dag	forbud	mot	å	lese,	motta,	
søke	etter	eller	på	annen	måte	
tilegne	seg,	bruke	eller	besitte	
taushetsbelagte	opplysninger	
uten	grunn.	Bruken	av	opplys-
ningene	må	også	være	i	hen-
hold	til	taushetsplikten.	

Helsepersonell	skal	ha	til-
ganger	som	er	tilstrekkelige	for	
å	utføre	pålagte	oppgaver,	men	
heller	ikke	videre	enn	tilstrek-
kelig.		

Virksomheter	som	yter	helse-
hjelp	er	pålagt	å	avgrense	de	
ansattes	tilganger	i	It-
systemene.	Men	å	få	til	dette	så	
presist	at	personer	ikke	får	for	
snevre	eller	for	vide	tilganger,	
kan	være	teknisk	og	praktisk	
vanskelig.

Tilganger til hinder
I	sitt	doktorgradsarbeid	
”Tilgang	til	og	videreformid-
ling	av	helseopplysninger	”	
har	Herbjørn	Andresen	gjen-
nomført	en	kvantitativ	under-

søkelse	av	helsepersonells	
håndtering	av	helseopplys-
ninger.
	
300	leger,	200	helsesekretærer	
og	200	radiografer	fikk	tilsendt	
et	anonymt	spørreskjema.	
Svarprosenten	var	på	vel	57	
prosent.

Funnene	viser	at	helseperso-
nell	opplever	at	tilgangene	er	
for	snevre	for	å	kunne	utføre	
pålagte	oppgaver.	Hver	fjerde	
helsearbeider	(26,5	%)	opp-
levde	så	sterke	begrensninger	
i	tilgangen	til	opplysninger	at	
det	har	vært	et	reelt	hinder	i	
arbeidet.	Halvparten	av	disse	
har	opplevd	så	sterke	begrens-
ninger	i	løpet	av	de	siste	to	
månedene	før	undersøkelsen	
ble	gjort.

Redsel for å bli tatt
Undersøkelsen	viser	også	at	
drøyt	fem	prosent	av	helse-
arbeiderne	minst	en	gang	har	
latt	være	å	lese	opplysninger	
som	de	selv	mener	de	burde	ha	
lest,	fordi	de	har	vært	redd	for	
at	it-bruken	kan	spores		
gjennom	logging.	
	
–	Selv	om	få	har	opplevd	å	bli	
konfrontert	med	mistanke	om	
at	opplysninger	er	lest	eller	
håndtert	urettmessig,	er	det	
ikke	helt	uvanlig	at	tanken	på	
en	mulig	etterkontroll	fører	
til	selvsensur.	Som	oftest	har	
denne	selvsensuren	”riktig		
retning”	forteller	Andresen.		

–	Over	75	prosent	av	de	som	
var	bekymret	for	logging	har	
latt	være	å	lese	opplysninger	
som	de	uansett	ikke	hadde	
konkret	behov	for.

Snoking
Resultatene	av	undersøkelsen	
viser	at	det	er	forholdsvis	
sjelden	at	regler	om	håndter-
ing	av	pasientopplysninger	
brytes.	Men	den	klart	største	
kategorien	av	brudd	på	regler	
og	retningslinjer	er	snoking	i	
IT-systemer.

Snokingen	kan	være	av	nys-
gjerrighet	eller	av	andre		
grunner	som	ikke	er	faglig		
eller	etisk	aktverdige.

-		Det	såkalte	snokeforbudet	
var	ikke	vedtatt	da	under-
søkelsen	ble	gjennomført,		
forteller	Andresen.

Lojale overfor taushetsplikten
I	avhandlingen	har	forskeren	
lagt	stor	vekt	på	å	tydeliggjøre	
forskjellene	mellom	hva	som	
er	profesjonsutøverens	ansvar	
og	hva	som	er	virksomhetens	
ansvar.	

	-		Informasjonssikkerheten	er	
virksomhetens	ansvar,	mens	
taushetsplikten	er	profesjons-
utøverens	ansvar.	Det	kan	
synes	som	helsepersonell	er	
mindre	lojale	til	interne		
retningslinjer	på	arbeids-	
plassen	enn	til	profesjonens	
normer,	forteller	Andresen.

Andresen	beskriver	tretten	
prinsipper	for	hvordan	tilgang	
(autorisasjon)	kan	reguleres.

Les mer: jus.uio.no/ifp/for-
skning/aktuelle-saker/2010/
pasientopplysninger.html

Tekst:	Jorunn	Kanestrøm
Foto:	privat

Avhandling: “The European 
Convention on Human Rights 
and UN-Mandated Peace 
Operations: A Square Peg in a 
Round Hole?”.

-	Selv	om	den	skulle	represen-
tere	en	kompliserende	faktor,	
ville	det	utvilsomt	være	best	
om	Den	europeiske	mennesk-
erettighetsdomstolen	(EMD)	
vedkjente	seg	dette,	og	klart	og	
tydelig	fastslo	at	EMD	ikke	kan	
anvendes	i	slike	operasjoner.

Dette	hevder	Kjetil	Mujezino-
vic	Larsen	i	sin	doktor-	
avhandling.

	Etter	fire	års	arbeid	har	han	
konkludert	med	at	EMD	har	
vist	unødig	stor	unnfallenhet	
når	domstolen	har	vurdert	om	
EMK	kan	anvendes	i	tilknyt-
ning	til	fredsbevarende	opera-
sjoner.

To dommer av betydning
Det	er	særlig	to	avgjørelser	–	
begge	sterkt	kritisert	–	som	har	
fanget	Larsens	oppmerksom-
het:	

I	2001	avviste	EMD	en	sak	mot	
flere	NATO-stater	i	forbindelse	
med	bombingen	av	Beograd.	
Begrunnelsen	var	dels	at	EMK	
ikke	kunne	anvendes	utenfor	
konvensjonsområdet,	slik	som	
i	det	daværende	Jugoslavia,	og	
dels	at	konvensjonen	ikke	ram-
mer	enkeltstående	handlinger	
som	begås	utenfor	en	stats	eget	
territorium.	

En	sak	seks	år	senere	gjaldt	
en	anklage	om	at	styrker	
tilhørende	den	NATO-ledede	
KFOR-operasjonen	i	Kosovo	
brøt	EMK	i	forbindelse	med	

fengsling	av	en	enkelt	person.	
Da	ble	saken	avvist	av	EMD	
fordi	den	anså	at	det	er	FN	som	
vil	måtte	holdes	ansvarlig	for	
de	fredsbevarende	styrkenes	
handlinger.	

Juridisk	spillfekteri,	vil	noen	
hevde.	Larsen	er	mer	balansert	
i	sine	uttalelser,	men	på-
peker	like	fullt	at	EMD	i	disse	
avgjørelsene	har	satt	en	terskel	
for	menneskerettslig	ansvar	
som	ikke	samsvarer	med	dom-
stolens	øvrige	praksis.

FN-ansvar fristiller ikke
-Det	at	FN	er	ansvarlig	ute-
lukker	ikke	at	også	individuelle	
stater	kan	stilles	til	ansvar,	sier	
Larsen.	-	Etter	min	mening	er	
EMDs	avgjørelse	fra	2007	både	
ukorrekt	og	ufullstendig.	

Samtidig	er	det	nettopp	denne	
avgjørelsen	som	danner	et	
viktig	grunnlag	for	Larsens	
avhandling.

-Det	kan	virke	som	om	dom-
stolen	ikke	ønsker	å	mene	noe	
videre	om	anvendelsen	av	EMK	
i	internasjonale	fredsoperas-
joner,	rett	og	slett	fordi	EMD	
har	den	oppfatning	at	kon-
vensjonen	ikke	passer	i	freds-
operasjoner.	Det	er	i	så	fall	en	
litt	spesiell	konklusjon,	sier	
Larsen,	som	betegnende	nok	
har	beskrevet	EMK	som	”en	
firkantet	kloss	i	et	rundt	hull”.	
Ikke	fordi	dette	nødvendigvis	
er	hans	egen	oppfatning,	men	
fordi	dette	synes	å	være	den	
gjengse	forestilling.

Trussel mot effektiviteten?
-	Jeg	forsøker	å	se	kritisk	på	ar-
gumentene	som	tilsier	at	EMK	
ikke	kan	anvendes	i	fredsope-

rasjoner,	sier	Larsen.	Samti-
dig	er	det	viktig	å	undersøke	
hvilke	elementer	ved	EMK	som	
eventuelt	må	modifiseres		
dersom	konvensjonen	anses	
for	å	være	anvendelig.	

Larsen	har	bl.a.	vurdert	hvilke	
praktiske	konsekvenser	en	an-
vendelse	av	konvensjonen	ville	
fått	styrkene	etter	bestem-
melsene	om	retten	til	liv,	for-
budet	mot	tortur	og	retten	til	
fred	og	sikkerhet.	

-	Det	argumentet	som	stadig	
brukes,	er	at	aktiv	anvendelse	
av	EMK	ville	svekke	FNs	effek-
tivitet	som	fredsbevarer,	sier	
Larsen.	

-I	og	for	seg	kan	et	slikt	argu-
ment	være	legitimt,	men	det	er	
likevel	grunn	til	å	spørre	om	
man	må	gå	til	såpass	drama-
tiske,	og	samtidig	unnfallende	
skritt	som	dem	domstolen	har	
tatt,	sier	Kjetil	Mujezinovic	
Larsen.

Se: www.jus.uio.no/smr/for-
skning/aktuelle-saker/larsen.
html

Tekst	og	foto:	Christian	Boe		
Astrup

Kontrollen med tilgang til pasientopplysninger er ikke god nok 

Herbjørn Andresens forskning viser at helsepersonell  
hindres i arbeidet på grunn av begrensede tilganger til 
pasientopplysninger.  I andre tilfeller har de videre til-
ganger enn de trenger.  

EMK – en trussel mot fredsoperasjonene? 

-Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) 
har såpass mange sikkerhetsmekanismer at den ikke rep-
resenterer noen trussel mot effektiviteten til fredsbevar-
ende operasjoner. 



Avhandling: “Legal Challenges 
for Privacy Regulations of 
Biometric Identification and 
Authentication.“

Biometrisk	teknologi	har	store	
svakheter	knyttet	til	kvalitet	
og	nøyaktighet,	viser	Yue	Liu	
sin	forskning.	Hennes	doktor-
gradsavhandling	er	brenn-
aktuell	ettersom	biometrisk	
teknologi	i	stadig	økende	grad	
tas	i	bruk	i	næringslivet	og	i	
offentlig	sektor.	

Bruken	ble	særlig	aktualisert	
etter	terrorangrepet	mot	World	
Trade	Center	11.	september	
2001.	Vyene	siden	da	har	vært	
at	teknologien	skal	øke	sikker-
heten	og	hindre	nye	terroran-
grep	ved	å	gjøre	det	vanske-
ligere	for	folk	å	opptre	under	
andre	identiteter	enn	sin	egen.

Kroppen avslører
Moderne	biometrisk	teknologi	
bruker	kroppens	karakteristika	
for	å	automatisk	identifisere	
eller	autensiere	personer.	
Fingeravtrykket,	eller	biometri	
som	det	kalles,	erstatter	pros-
essen	med	å	vise	legitimasjon.	

Andre	typiske	eksempler	på	
biometriske	data	er	håndens	
fasong,	øyets	iris,	ansiktsgeo-
metri,	håndskrift	m.m.

Brukes aktivt allerede
Justis-	og	politidepartementet	
utreder	i	disse	dager	mulig-	

hetene	for	et	nasjonalt	ID-kort	
for	offentlig	sektor,	som	poten-
sielt	kan	inneholde	biometriske	
data.	Norske	pass	inneholder	i	
dag	biometri	og	kan	leses	elek-
tronisk.	Næringslivet	bruker	
også	teknologien.	Passasjerer	
som	reiser	innenlands	kan	
i	dag	bruke	fingeren	når	de	
skal	f.eks.	skal	fly	med	SAS	og	
sende	bagasje.

I	avhandlingen	har	Liu	sett	
på	hvilke	problemstillinger	
bruken	av	biometrisk	teknologi	
aktualiserer	for	personvernet	
og	hvordan	lovverket	hånd-
terer	disse	problemstillingene	
i	dag.	Hun	drøfter	hvorvidt	
gjeldende	reguleringer	er	
tilfredsstillende,	og	hvordan	
de	juridiske	utfordringene	ved	
bruk	av	biometri	best	kan	løses	
i	fremtiden.

Ikke sikkert nok
-	Utviklingen	innen	biometisk	
teknologi	per	i	dag	tilbyr	ikke	
de	gevinster	innen	sikkerhet	
som	forventet.	Det	er	store	
utfordringer	knyttet	til	sikker-
heten,	kvaliteten	og	nøyaktig-
heten	ved	denne	teknologien,	
forteller	Liu.	Hun	understreker	
imidlertid	at	utviklingen	av	
teknologien		på	sikt	vil	kunne	
redusere	flere	av	disse	ut-
fordringene.

Eksempler	på	problemstillinger	
forskeren	peker	på	er	uautori-
sert	bruk	av	innsamlede	bio-
metriske	data,	data	som	blir	
brukt	til	andre	formål	enn	de	
opprinnelige,	problem-	
stillinger	knyttet	til	person-
vern,	identitetstyveri,	falsk	
”match”	og	overdreven	tillit	til	

teknologien.

Hva er planen?
-	Teknikken	kan	heller	ikke	si	
noe	om	hva	folks	intensjoner	
er,	understreker	Lju.	

-	Den	kan	brukes	til	å	sile	
ut	personer	som	står	på	en	
”svarteliste”,	men	den	kan	
ikke	fortolke	menneskers	
kroppsspråk	slik	en	tollbetjent	
f.eks.	kan	plukke	ut	folk	som	
svetter,	unnviker	øyekontakt	
og	ser	nervøse	ut.	

Biometrisk	teknologi	evner	
heller	ikke	å	sile	ut	potensielle	
terrorister	som	har	ren	bak-
grunn	og	bruker	autentisk	ID.	
Å	finne	ut	“hvem	folk	er”	betyr	
ikke	at	man	nødvendigvis	vet	
hva	en	person	allerede	har	
gjort	og	hva	han	eller	hun	vil	
gjøre	senere.

Sensitiv informasjon
En	annen	risikofaktor	ved	bruk	
av	biometri	er	den	iboende	
tette	koblingen	mellom	bio-
metriske	data	og	data	som	kan	
si	noe	om	folks	helse.

-	Risikoen	for	at	man	kan	
fremskaffe	og	misbruke	infor-
masjon	om	individers	helse	ut	
ifra	innsamlede	biometriske	
data	bør	ikke	undervurderes,	
konkluderer	Liu.

Les mer: www.jus.uio.no/ifp/
forskning/aktuelle-saker/2010/
biometri.html

Tekst:	Jorunn	Kanestrøm
Foto:	privat

Avhanling: “Arm’s length 
transaction structures : Recog-
nising and restructuring con-
trolled transactions in transfer 
pricing”.

Stipendiat	Andreas	Bullen	har	
fått	den	prestisjetunge	prisen	
Mitchell	B.	Carroll	Prize	for	
sin	avhandling	med	intern-
prising	innen	multiselskaper	
som	tema.	Prisen	deles	ut	av	
International	Fiscal	Association	
(IFA)	til	doktorander	under	35	
år.	I	tillegg	har	Bullen	allerede	
fått	tilbud	om	å	publisere	opp-
gaven	sin	i	International	Bu-
reau	of	Fiscal	Documentations	
Doctoral	Series.
“Arm’s	length	transaction	
structures:	Recognising	and	
restructuring	controlled	trans-
actions	in	transfer	pricing”	er	
tittelen	på	Bullens	doktorgrad-
avhandling.	

Professor	Frederik	Zimmer	ved	
Institutt	for	offentlig	rett	var	
veileder	for	Andreas	Bullen		
under	arbeidet	med	avhand-
lingen.

Original vinkling
-	Hva	vil	du	trekke	fram	som	
det	viktigste	ved	Andreas	sin	
forskning?

	-	Andreas	har	gått	inn	i	det	
sannsynligvis	viktigste		
problemområdet	i	inter-	
nasjonal	skatterett,	såkalt	
internprising	i	multinasjonale	
konserner,	men	han	har	funnet	
en	innfallsvinkel	og	problem-
stilling	som	er	virkelig	original.	
Hans	avhandling	er	rettsviten-
skap	på	meget	høyt	nivå,	og	
samtidig	en	analyse	med	stor	

og	umiddelbar	praktisk	betyd-
ning,	forteller	Zimmer.

-Da	Andreas	ble	ansatt,	var	det	
på	et	annet	prosjekt,	som	han	
ikke	tente	noe	særlig	på,	og	
de	første	månedene	gikk	med	
til	å	finne	på	ny	nytt.	Og	det	
gjorde	han	virkelig.	Da	valget	
var	gjort,	satte	han	full	fart	på,	
og	allerede	av	det	han	leverte	
meg	etter	få	måneder	forsto	jeg	
at	dette	ville	bli	et	fint	prosjekt.	
Siden	har	fremdriften	vært	
helt	upåklagelig,	det	sier	jo	sitt	
at	han	leverte	flere	måneder	
før	stipendiattiden	løp	ut.	Det	
mest	slående	med	Andreas’	
arbeid,	er	kanskje	hans	analy-
tiske	evner	og	evne	til	å	skape	
struktur	i	et	komplisert	stoff.

Åpning for ny bruk av arm-
lengdeprinsippet
-	Hva	har	så	forskeren	funnet	
ut	i	arbeidet	med	avhandlin-
gen?

-	Ikke	sjelden	avtaler	kon-
sernselskaper	(og	andre	
nærstående	skattytere)	vilkår	i	
sine	kommersielle	eller	finan-
sielle	avtaler	som	avviker	fra	
de	vilkår	uavhengige	parter	
ville	ha	avtalt.	Slike	ikke-
markedsmessige	avtalevilkår	
vil	normalt	være	økono-
misk	ugunstige	for	en	av	de	
nærstående	skattyterne,		
forteller	Bullen.

-	De	ikke-markedsmessige	
avtalevilkårene	vil	i	så	fall	
medføre	at	denne	skattyterens	
inntekt	vil	bli	lavere	enn	hva	
den	hadde	vært	om	interesse-
fellesskapet	mellom	avtale-
partene	ikke	hadde	foreligget.	

I	slike	tilfelle	tillater	det	skatte-
rettslige	”armlengdeprinsip-
pet”	(skatteloven	§	13-1	og	
OECDs	Mønsterskatteavtale	
Artikkel	9	(1))	at	skattemyndig-
hetene	justerer	den	forfordelte	
skattyters	inntekt	opp	til	det	
nivå	den	ville	ligget	på		
dersom	interessefelles-	
skapet	ikke	hadde	foreligget	
og	partene	derfor	hadde	avtalt	
markedsmessige	vilkår.
	
Flere konklusjoner
Avhandlingen	”Arm’s	length	
transaction	structures:	Recog-
nising	and	restructuring		
controlled	transactions	in	
transfer	pricing”	analyserer	
nasjonale	skattemyndigheters	
adgang	til	å	justere	strukturelle	
avtalevilkår	–	dvs.	til	å	re-
strukturere	avtalen	–	basert	på	
armlengdeprinsippet.	Avhan-
dlingen	leder	ikke	frem	til	én	
hovedkonklusjon,	men	i	stedet	
til	konklusjoner	på	en	myriade	
av	underproblemstillinger.	

Ler mer: www.jus.uio.no/
ior/forskning/aktuelle-
saker/2010/20100708-bullen.
html

Tekst:	Atle	Kolbeinstveit
Foto:	Kjetil	Frantzen

Biometri har begrenset effekt i kampen mot terrorisme
 
Biometrisk teknologi bør ikke anses som et effektivt verk-
tøy mot terrorisme, og deling av biometrisk informasjon 
bør strengt begrenses, mener Yue Liu.

Pris for internprising 

Andreas Bullen har fått prestisjetung pris for unge skatter-
ettsforskere for sin doktorgradsavhandling om internpris-
ing i multinasjonale selskaper.



Avhandling: “Legal Risk Man-
agement – Developing and 
Evaluating Elements of a Meth-
od for Proactive Legal Analy-
ses, With a Particular Focus on 
Contracts”.

Risikostyring	blir	av	ISO		
definert	som	et	sett	av	koordi-
nerte	aktiviteter	som	bidrar	
til	å	styre	og	kontrollere	en	
organisasjons	håndtering	av	
risiko.	Avhandlingen	tar	sikte	
på	å	vurdere	hvorvidt	risiko-
styringsmetoder	fra	andre	
fagområder	kan	tilpasses	slik	
at	de	blir	nyttige	i	en	juridisk	
kontekst.	

Styring av risiko
-	Juridisk	risikostyring	er	ikke	
begrenset	til	styring	av	rett-
slige	risiko,	men	inkluderer	
også	styring	av	annen	risiko	
ved	hjelp	av	rettslige	tiltak.
Målet	for	juridisk	risikostyring	
bør	være	å	oppnå	en	hensikts-
messig	styring	av	risiko	i	en	
rettslig	sammenheng.	Metoden	
er	tenkt	som	et	supplement	til	
andre	metoder	som	brukes	av	
jurister,	det	er	ikke	meningen	
å	erstatte	disse,	oppsummerer	
Mahler	i	avhandlingens	sam-
mendrag.

-	Jurister	arbeider	allerede	i	
dag	med	å	identifisere	og	kon-
trollere	risiko,	men	metodene	
og	tilnærmingene	kunne	med	
fordel	integreres	bedre	med	
risikostyring	på	andre	om-

råder.

Rettslig risiko - hva er det?
Det	å	utvikle	metoder	for	juri-
disk	risikostyring	innebærer	
en	rekke	konseptuelle	ut-
fordringer.	For	eksempel,	hva	
menes	med	begrepet	”rettslig	
risiko”	og	hvordan	kan	slik	
risiko	best	bli	identifisert	og	
beskrevet?	Hva	er	relasjonen	
mellom	rettslig	risiko	og	rett-
slig	usikkerhet?	Disse	og	andre	
spørsmål	behandles	i	avhan-
dlingens	konseptuelle	ramme-
verk.

Avhandlingen	presenterer	to	
elementer	av	en	metode	for		
juridisk	risikostyring.	Det	
første	elementet	er	en	pro-
sess	for	juridisk	risikostyring,	
basert	på	en	eksisterende	ISO	
standard.	Denne	prosessen	kan	
brukes	for	å	identifisere,		
vurdere	og	behandle	risiko	på	
en	strukturert	måte.

Et grafisk språk
Det	andre	elementet	er	et	
grafisk	språk,	som	kan	brukes	
for	å	støtte	en	rettslig	risiko-
vurdering.	Ved	hjelp	av	dette	
språket	kan	man	tegne	en	
bestemt	type	diagrammer,	som	
kan	brukes	for	å	dokumen-
tere	identifisert	risiko,	særlig	
juridisk	risiko.	Diagrammene	
kan	også	brukes	til	å	estimere	
en	risikoverdi,	og	til	å	vurdere	
alternativer	for	å	behandle	
risiko.

Avhandlingen	beskriver	også	
en	empirisk	case-studie,	der	
risikostyringsmetoden	ble	
brukt	og	evaluert	i	praksis.	

Et nyttig redskap
-	Resultatene	indikerer	at	
prosessen	for	rettslig	risiko-
styring	kan	bidra	til	en		
strukturert	identifisering,	ana-
lyse	og	behandling	av	risiko,	
oppsummerer	Mahler.

-	Det	grafiske	språket,	som	ble	
brukt	for	å	modellere	risiko	i	
case-studien,	ble	av	deltakerne	
evaluert	som	et	nyttig	redskap	
for	å	beskrive	og	analysere	
rettslig	risiko.	Samtidig	var	det	
tydelig	at	behovet	for	et		
brukervennlig	grafisk	språk	
innebar	forenklinger	som	be-
grenser	språkets	funksjon	som	
analyseredskap.	Det	kan	derfor	
være	nødvendig	å	supplere	
diagrammene	med	rettslige	
vurderinger	i	naturlig	språk.

Optimisme
Avhandlingens	konklusjon	
er	forsiktig	optimistisk	med	
hensyn	til	fremtidsutsiktene	
for	juridisk	risikostyring.	
Tilnærmingen	fremstår	som	
gjennomførbar,	skjønt	det	
finnes	en	del	faktorer	som	be-
grenser	hensiktsmessigheten	
av	risikostyring	i	en	rettslig	
sammenheng.	

Avhandlingen	gir	en	fore-	
løpig	indikasjon	på	at	juridisk	
risikostyring	under	optimale	
forhold	kan	bidra	til	å	forbedre	
beslutninger	om	risiko	i	juri-
disk	arbeid.

Omtale av disputas: www.jus.
uio.no/ifp/forskning/arrange-
menter/disputaser/mahler_to-
bias.html

Foto:	privat

Avhandling: “Erstatningsrett-
slig vern for rene formuestap”.

Rene	formuestap	er	en	beteg-
nelse	på	tap	som	ikke	står	i	
sammenheng	med	ting-	eller	
personskader.	

”Flodbølgeargumentet”
Det	har	i	lang	tid	vært	uklart	
hvilke	erstatningsrettslige	
regler	og	prinsipper	som	er	
anvendelige	ved	denne	kate-
gorien	av	tap.	Det	har	i	stor	
grad	sammenheng	med	at	de	
rene	formuestap	er	en	svært	
uensartet	kategori	av	tap,	og	
innenfor	denne	kategorien	
er	det	også	ofte	et	særlig	be-
hov	for	å	ha	rettsregler	som	
gir	muligheter	for	å	begrense	
erstatningsansvarets	utstrek-
ning.	Dette	siste	kalles	gjerne	
”flodbølgeargumentet”.

“Uaktsomhet”
Avhandlingen	dekker	i	hoved-
sak	det	ulovfestede	ansvars-
grunnlaget	”uaktsomhet”,	da	
det	er	anerkjent	som	en	almin-
nelig	regel	i	norsk	rett	at	den	
som	volder	en	annen	skade	ved	
uaktsomhet,	er	erstatnings-
ansvarlig	for	skaden.	

-	I	mange	land	har	det	vært	
utviklet	særregler	for	rene	
formuestap.	I	norsk	rett	har	
det	stort	sett	vært	tatt	utgangs-
punkt	i	at	denne	alminnelige	
regelen	også	gjelder,	men	
spørsmålet	har	da	vært	på	
hvilke	måter	regelen	eventuelt	
må	tilpasses,	oppsummerer	
Thorson.
	
Tre spørsmål
Den	alminnelige	uaktsom-

hetsregelen	favner	om	en	
rekke	ulike	vurderings-
temaer.	I	avhandlingen	er	
vurderingstemaene	delt	inn	
i	tre	spørsmål:	Det	første	
spørsmålet	handler	om	det	
rettslige	grunnlaget	for	akt-
somhetsnormer	og	deres	inn-
hold.	

Det	andre	spørsmål	handler	
om	hvordan	rekkevidden	av	
det	erstatningsrettslige	vernet	
avgrenses	hvor	tapet	skyldes	et	
samvirke	mellom	skade-	
volders	adferd	og	skadelidtes	
egne	tapsbringende	disposi-
sjoner.	

Det	tredje	handler	om	hvordan	
det	ellers	stilles	opp	et	over-
ordnet	krav	om	”nærhet”	i	
årsakssammenhengen	som	
virkemiddel	for	å	avgrense	mot	
ikke-erstatningsmessige	tap.	
I	tillegg	gis	en	fremstilling	av	
utviklingen	av	relevante	deler	
av	erstatningsretten	i	norsk	
erstatningsrettslig	faglitteratur	
og	rettspraksis.

Ser til andre lands  
argumentasjon
-	Avhandlingen	tar	sikte	på	å	gi	
en	systematisk	fremstilling	av	
hvordan	det	argumenteres	om-
kring	erstatningsmessigheten	
av	rene	formuestap	i	norsk	
rett,	oppsummerer	Thorson.

-	Men	det	er	et	beskjedent	
grunnlag	for	å	trekke	slut-
ninger	ut	fra	autoritative	
rettskilder	så	som	lovgivning	
og	rettspraksis.	Derfor	er	det	
i	betydelig	grad	sett	hen	til	
argumentasjonsmåter	i	frem-
mede	lands	rett	–	for	å	bidra	til	

å	finne	støtte	og	veiledning	for	
hvordan	erstatningsretten	på	
dette	området	kan	syste-	
matiseres	og	fremstilles	for	
norsk	retts	vedkommende.

Omtale av disputas: www.jus.
uio.no/ifp/forskning/arrange-
menter/disputaser/thorson_
bjarte.html

Foto:	privat

Juridisk Risikostyring: En metode for proaktive retts-
lige analyser, med særlig vekt på kontrakter.

I sin avhandling vurderer Tobias Mahler om risikostyrings-
metoder fra andre fagområder kan tilpasses slik at de blir 
nyttige i en juridisk kontekst. 

Erstatningsrettslig vern mot formuestap

Bjarte Thorsons avhandling belyser det erstatningsrettslige 
vernet for rene formuestap.
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