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INSTITUTT FOR OFFENTLIG RETT 
 
 

Årsberetning 2003 
 
 

INSTITUTTETS FORMÅL, ORGANISERING OG LEDELSE 

Formål 
Institutt for offentlig rett er et av de to store instituttene ved Det juridiske 
fakultet. Instituttet har til formål å drive forskning, gi høyere utdanning og 
utbre kjennskap til rettsvitenskapens metode og resultater på det 
offentligrettslige område. 
Reglement for Institutt for offentlig rett er fastsatt av Det akademiske 
kollegium 10. mars 1992. 
Nytt reglement for Instituttet ble vedtatt av instituttrådet 27. november 2003, 
og godkjent av Det juridiske fakultet 15. desember 2003 med ikrafttredelse 
1. januar 2004. 

Organisasjon 
Institutt for offentlig rett hører under Det juridiske fakultet ved Universitetet 
i Oslo. 

Ledelse  

Instituttrådet 

Institutt for offentlig retts øverste besluttende organ er instituttrådet. 
Rådet hadde i løpet av året 2 møter 

Instituttstyret 

Instituttstyret har i 2003 hatt følgende sammensetning: 
Professor Henning Jakhelln, bestyrer 
Professor Geir Ulfstein, visebestyrer 
Professor Anne Hellum 
Konsulent Else Aas 
En representant for Juridisk studentutvalg 
Stipendiat Johan Aulstad, observatør for åremålsansatte 
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Styret hadde i løpet av året ett møte 
Det ble avholdt ett allmøte  
 
Kontorsjef Ulla Ruud har vært sekretær for styre og råd. 
 

Instituttets representasjon i fakultets- og universitetsorganer 
Instituttet inngår som en del av et større fellesskap, og en rekke 
medarbeidere har i 2003 deltatt i avgjørelsesorganer på forskjellige nivåer: 
Fakultetsstyret: Hans Chr. Bugge (prodekan), Anne Hellum,  
 Henning Jakhelln,  
 Dag Michalsen, Geir Ulfstein og  
 Kari Brenna Oppi 
Fakultets arbeidsutvalg Henning Jakhelln  
Eksamens- og  
undervisningsutvalget Ole Kristian Fauchald, Ulf Stridbeck 
Forskningsutvalget Hans Chr. Bugge (leder),  
 Inger Johanne Sand, Ulla Ruud   
Opptaksutvalget Jo Hov 
Likestillingsutvalget Dag Michalsen 
 Henning Jakhelln 
 Sunniva Bragdø 
 
 

Instituttets interne organisering 
Instituttet består av følgende avdelinger: 
Avdeling for allmenn rettsteori  
Avdeling for arbeidsrett 
Avdeling for konstitusjonell rett 
Avdeling for kvinnerett 
Avdeling for rettshistorie 
Avdeling for skatterett 
Avdeling for sosialrett 
Avdeling for strafferett 
Faggruppe innen miljørett. 
 
Avdelingene skal gi de vitenskapelig ansatte som ønsker det anledning til å 
få tilhørighet til et eller flere av de mindre faglige miljøer ved Instituttet, og 
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avdelingene skal bidra til å gi miljøet et ansikt utad. Samtidig understrekes 
betydningen av å styrke instituttet som et samlet fagmiljø. 
 

Instituttets lokaler 
Instituttet er samlet i Vestbygningen (Domus Bibliotheca), annen og tredje 
etasje, med enkelte kontorer også i første etasje. 

Instituttets økonomi 
Instituttet har tre hovedinntektskilder: 
1) driftsmidler bevilget over Universitetets ordinære budsjett (annuum) 
2) tilskudd fra Anders Jahres fond til vitenskapens fremme 
3) overhead fra eksternt finansierte prosjekter 
 
Totalt sett har Instituttets økonomiske situasjon i 2003 vært akseptabel. 
Instituttet ble av Universitetet i 2003 tildelt til sammen kr. 927 000 i 
driftsmidler. 
Instituttet fikk i 2003 tildelt kr. 53.000 fra Jahrefondet. 
Instituttet  mottok i 2003 kr. 735.000 i overheadmidler. Disse midler utgjør i 
vesentlig grad en kompensasjon for merutgifter knyttet til de spesielle 
eksternt finansierte prosjekter. 

Bibliotekutgifter 
Den største enkeltpost på instituttets utgiftsside gjelder fortsatt biblioteket. 
Instituttet anser det særlig viktig å utbygge og vedlikeholde biblioteket, og 
har derfor prioritert dette høyt. Det ble i 2003 brukt kr. 850.000 til dette 
formål. Det vises for øvrig til vedlagte oversikt fra biblioteket, se vedlegg II. 

Utgifter til instituttets tekstbehandlingsanlegg m.v. 
Instituttets utgifter til datautstyr er på ca. kr. 337.000. Utskiftning av utstyr 
er det bare plass til i begrenset utstrekning. 

Kopieringsutgifter, kontorrekvisita og kontorteknisk utstyr 
Utgifter til kopiering og kontorrekvisita var i 2003 ca. kr. 150.000. 

Støtte til seminarer, kurs m.v. 
Instituttet har i 2003 videreført ordningen med en viss støtte til seminarer og 
andre faglige arrangementer, etter en vurdering av arrangementenes faglige 
relevans for instituttets arbeidsområde. Støtte kan imidlertid bare gis i 
begrenset utstrekning. De samlede utgifter for 2003 utgjorde ca. kr. 83.000. 
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Driftsmidler til vitenskapelig ansatte 
Beløpet som de enkelte faste vitenskapelige medarbeidere kan disponere til 
innkjøp av faglitteratur, kongressdeltagelse, faglige reiser mv. etter nærmere 
fastsatte retningslinjer, ble i 2003 fastsatt til kr. 10.000. Beløpet til 
disposisjon for administrativt personale var kr. 5.000. Det vises for øvrig til 
regnskapsoversikten, vedlegg I. 
 

Eksternt finansierte prosjekter 
Ved instituttet var det i 2003 i gang større og mindre prosjekter finansiert av 
eksterne oppdragsgivere: 

- Women’s Human Rights and Women’s Law, Pakistan. NORAD 
- Women’s Human Rights and Women’s Law, Zimbabwe. NORAD 
- Diplomkurs i kvinnerett Zimbabwe. NORAD 
- Kvinnerettskompetanse i bistandssamarbeid. Norges 

forskningsråd/UD   
- Grønn rett. Norges forskningsråd 
- Hjelpetiltak etter barnevernloven. Norges forskningsråd 
- Norsk rovviltforvaltning og internasjonale konvensjoner. Direktoratet 

for naturforvaltning  
- Preventing internal displacement: upholding land rights in Latin 

Amerika. Norges forskningsråd 
- Grensegangen mellom asyl og oppholdstillatelse på humanitært 

grunnlag. KRD 
- Rettshistorie. Jahrefondet 
- Skolerett. KUF 
- Miljørett, 2 studentstipend. Norges forskningsråd  
- Økonomisk kriminalitet – (Hvitvasking). Norges forskningsråd 
- Yearbook of International Environmental Law. Norges forskningsråd 
- Legal Protection of the Environment. Norges forskningsråd 
- De fleksible mekanismene i Kyotoprotokollen. Norges forskningsråd 
- Storskala CO2-deponering på norsk sokkel. Norges forskningsråd 
- ”Soft eller hard” håndheving av Kyoto-avtalen. Norges forskningsråd 
- Unionshistorie. Lovsamlingsfondet, Fritt Ord 
- Rettslige studier i økonomisk kriminalitet. Norges forskningsråd 
- Oversettelse. Norges forskningsråd 
- Gjesteforskerstipend, Nicolas de Sadeleer. Norges forskningsråd 
- Seminar om Climate Change. Norfa 
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Instituttets ansatte i 2003 
Pr. 31. 12. 2003 arbeidet det ved instituttet 17 professorer, 1 prof. stip., 2 
førsteamanuenser, 2 post dok., 2 forskere, 15 stipendiater, 2 professor II, 1 
førsteamanuensis II, 2 gjesteforskere og 12 vitenskapelige assistenter, 
foruten 2 emeriti, 7 administrativt ansatte, 2 dørvakter og 4 bibliotekarer; i 
alt utgjør dette 72 personer. En rekke av de her nevnte personer er eksternt 
finansiert. 
I tillegg har 15 studenter på Masterprogrammet adgang til arbeidsplass på 
instituttet. 
 
Professorer : 
Boe, Erik (f. 43) 
Bugge, Hans Christian (f. 42)  
Eng, Svein (f. 55)  
Hellum, Anne (f. 52)  
Eskeland, Ståle (f. 43)  
Fleischer, Carl August (f. 36) 
Hov, Jo (f. 41) 
Jakhelln, Henning (f. 39) 
Johnsen, Jon T. (f. 42)  
Kjønstad, Asbjørn (f. 43)  
Michalsen, Dag, (f. 57)  
Sand, Inger Johanne (f. 52)  
Smith, Eivind (f. 49)  
Stridbeck, Ulf (f. 49)  
Syse, Aslak (f. 46)  
Ulfstein, Geir (f. 51)  
Zimmer, Frederik (f. 44) 
 
Professor II : 
Gjems-Onstad, Ole (f. 50) 
Ketscher, Kirsten (f. 47) 
 
Professor emeriti : 
Bratholm, Anders (f. 20) 
Andenæs, Johs.  (f. 12)  døde 3. juli 2003, se nekrolog vedlegg III 
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Førsteamanuenser : 
Fauchald, Ole Christian (f. 65)  
Sandberg, Kirsten (f. 54)  
 
Professorstip./post. dok. 
Andorsen, Kjell. V (f. 53)  1.10.00 – 30.9.03 
Robberstad, Anne (f. 51) 1.10.02 – 30.9.05 
Taube, Caroline (f. 68) 15.8.02 – 14.8.05 
 
Førsteamanuensis emerita : 
Wilberg, Ingeborg (f. 25) 
 
Stipendiater : 
Alvik, Ivar (f. 74)    1.9.02 – 31.8.06 
Aulstad, Johan Greger (f. 69)  1.3.00 – 28.2.04 
Aune, Helga (f. 69)   1.9.00 – 31.8.04 
Berg, Bjørn (f. 69)    1.7.97 – 31.7.03 
Berg, Trude, ekst. (f. 71)    1.8.98 – 31.3.04 
Bragdø, Sunniva (f. 72)   1.1.02 – 31.12.05 
Christophersen, Anne, (f. 66)  15.8.96 – 31.12.03 
Hauge, Harald, (f. 71)   1.10.03 – 30.9.07 
Ikdahl, Ingunn, (f. 76)   1.11.03 – 31.10.07 
Nyland, Nicolai ekst.(f.  69)  1.10.02 – 30.9.06 
Salomonsen, Torunn (f. 71)  1.1.02 – 31.12.06 
Stang, Elisabeth G., (f. 66)   1.5.97 – 10.12.04  
Stigen, Jo (f. 64)    1.1.99 – 3.3.04 
Uggerud, Ken (f. 62)   15.11.99 – 30.9.04 
Voigt, Christina, ekst. (f. 71)  1.9.02 – 31.8.06 
 
Forskere: 
Bailliet, Cecilia, (f. 69) ekst.   1.11.02 – 31.12.03  
Graff, Irene, (f. 74) ekst.   1.7.02 – 31.5.03  
 
Gjesteforskere: 
Nicolas de Sadeleer,  professor, Belgia 1.9.03 – 10.11.05 
Syed Suhail Shahzad, forsker, Pakistan, sept. 
Maija Auvinen, stipendiat, Helsinki, Finland, juli/ aug.  
Eric Bylander, stipendiat, Uppsala, Sverige, januar/desember 
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Inge Langhave, stipendiat, Danmark, mai 
 
Vitenskapelige assistenter : 
Alvik, Ingun     15.9.03 – 14.9.04 
Berg, Lars Magnus, ekst.   1.11.03 – 31.10.04 
Brandt, Kristian    1.9.03 – 31.8.04 
Ensrud, Per Egil, ekst.   1.12.02 – 30.11.03 
Ertzeid, Aina Mee    15.2.03 – 4.2.04 
Gamst, Trine, ekst.    15.2.03 – 31.3.04 
Holmøyvik, Eirik, ekst.   1.9.03 – 31.8.04 
Haider, Imran, ekst.   1.8.03 – 31.5.03 
Hegna, Anders Matheson, ekst.  15.8.02 – 15.6.03 
Holth, Torhild, ekst.   1.9.02 – 31.5.03 
Kittilsen, Heidi Quamme, ekst.  15.2.03 – 14.2.04 
Kjøren, Anders, ekst.   14.3.03 – 31.12.03 
Kregnes, Sylvia Beate   1.11.02 – 31.10.03 
Køhler, Julie F., ekst.   1.9.02 – 31.8.03 
Meling, Julianne, ekst.   14.3.03 – 31.12.03 
Paulsen, Haakon Riisberg, ekst.  1.5.02 – 30.4.03 
Schei, Andreas, ekst.   1.11.01 – 31.10.02 
Siverts, Lise Beate, ekst.   15.8.02 – 15.6.03 
Solheim, Aron    1.1.03 – 31.12.03 
Sundøy, Anne, ekst.   1.9.02 – 31.8.03 
Tufte, Siri Koller, ekst.   1.6.02 – 31.5.03 
Winter, Kaja Moe, ekst.   15.3.02 – 14.3.03 
 

Administrativt ansatte : 
Mahler, Tobias (f. 73) midlertidig 
Oppi, Kari Brenna (f. 46), overingeniør 
Ruud, Ulla (f. 46), kontorsjef 
Sterud, Lisa (f. 36), førstekonsulent 
Strand, Solveig (f. 43), konsulent  
Thulin, Karin (f. 47), konsulent 
Tuseth, Bård (f. 75), avd.ingeniør, midlertidig  
Aas, Else (f. 45), konsulent 
 

Biblioteksmedarbeidere tilknyttet IOR  
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Danbolt, Karen, web – bibliotekar 
Iversby, Randi Halveg, hovedbibliotekar 
Selberg, Kjersti, hovedbibliotekar 
Heilemann, Beate, bibliotekar  

DE VITENSKAPELIG ANSATTES VIRKSOMHET 
 
Institutt for offentlig rett har til formål å drive forskning, gi høyere 
utdanning og utbre kjennskap til rettsvitenskapens metode og resultater på 
det offentligrettslige område. I tillegg til den alminnelige del som omfatter 
forvaltningsrett, statsforfatningsrett og folkerett, samt strafferett og prosess, 
har instituttet avdelinger for arbeidsrett, kvinnerett, rettsfilosofi og allmenn 
rettsteori, skatterett og sosialrett. Det pågår også en betydelig forskning 
innenfor miljørett.  
Med de reservasjoner som følger av en sterkt begrenset kapasitet til å ta opp 
systematisk arbeid med alle deler av den offentlige rett, må 
forskningskapasiteten kunne karakteriseres som omfattende. 
Den faglige virksomhet for de enkelte vitenskapelig ansatte fremgår av 
oversiktene for disse. 
 
Instituttet anser det for vesentlig å opprettholde og videreutvikle den 
forskning som pågår innen de sentrale offentligrettslige fag, så som 
forvaltningsrett, statsforfatningsrett og folkerett, samt strafferett og prosess.  
Instituttet anser det også vesentlig å opprettholde og videreutvikle 
forskningen innen allmenn rettsteori og rettsfilosofi samt rettshistorie. Disse 
perspektiv- og metodefag er av grunnleggende betydning for den 
rettsvitenskapelige forskning.  
Forskningen innen de spesielle fag som arbeidsrett, kvinnerett, miljørett, 
skatterett og sosialrett bidrar til å utvikle videre på de spesielle områder 
rettsutviklingen innen de sentrale offentligrettslige fag. Det ansees derfor 
viktig å opprettholde og videreutvikle den forskning som pågår innen disse 
fagområder, som for øvrig også er av sentral samfunnsmessig betydning.  
 
Instituttets ansatte utfører et omfattende arbeid med undervisning i de 
offentligrettslige fag; så vel de obligatoriske fag som i valg- og 
spesialfagene, og er dessuten engasjert i en rekke administrative og 
tidkrevende gjøremål, så som rapportskrivning etc. Mange av instituttets 
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ansatte er også engasjert i etterutdanningen av jurister. Arbeidet med ny 
studieordning har vært omfattende. 
Samtidig er forskningen innen de forskjellige offentligrettslige fagområder 
omfattende. Det er publisert et betydelig antall fagartikler innen samtlige 
offentligrettslige fagområder, herunder også menneskerettigheter; instituttets 
ansatte er dessuten aktive i den løpende samfunnsdebatt om rettslige 
spørsmål. 

 
Internasjonalisering 
Instituttet har også i 2003 fulgt opp tidligere vedtak om betydelig satsing på 
internasjonalisering. Instituttet gjennomfører bl.a. en seminarrekke om 
internasjonalisering i samarbeid med Justisdepartementets lovavdeling. 
Videre drives det utstrakt internasjonalt samarbeid innen feltene 
statsforfatningsrett, forvaltningsrett, rettshistorie, kvinnerett, miljørett, 
sosialrett og arbeidsrett, med bl.a. gjesteforskere og gjesteforelesere. 
Instituttet har i 2003 i tillegg til gjesteforskerne hatt besøk av følgende: 
 
Gjesteforelesere: 
 
Professor Saskia Klosse, Maastricht: 
 The tension between fundamental social rights and economic 
considerations in social reforms 
 
Professor Sergio Bertole, Trieste: 
 New perspectives for the model of the federal state 
 
Professor Panu Minkkinen, Helsinki:   

Law, sovereignty and philosophy:  On Hans Kelsens ”Normology” 
 
Professor Chris Himsworth, Edinburgh:  

Constitutional consequences of Scottish devolution. 
 

Professor Jens Evalt, Århus 
Ragnar Knoph 

 
Professor Shaheen Sardar Ali, Warwick/Peshawar 

Implimenting Women’s Human Rights in an Islamic Context (The 
Pakistan Experience) 
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Professor Asbjørn Strandbakken, Bergen  
 Uskyldig inntil det motsatte er bevist? 
 
STUDIETILBUD 
Instituttet videreførte i 2003 det ett-årige engelsksprogelige 
masterprogrammet: 
Master of Laws in Public International Law 
 
DOKTORAVHANDLINGER 
 
Disse har disputert /levert dr.gradsavhandling for bedømmelse i 2003  

Bettina Banoun: Skatterettslig omgåelse  
(disputerte 10. mai 2003) 

Cecilia Bailliet: Preventing Internal Displacement: Conciliating Land  
    Disputes in Colombia and Guatemala  

(disputerte 27. september 2003) 
Kirsten Sandberg: Oppheving av omsorgsvedtak i barnevernet 

(disputerte 1. november 2003) 
Bjørn O. Berg: Forvaltningssanksjoner 

(innleverte til bedømmelse juni 2003) 

SEMINARER 
Tove Stang Dahls minneforelesning 11. juni 2003 
Professor Karin Widerberg innledet om temaet: 
 Individ, kropp og kjønn. Nye forståelser, ny rettspolitikk? 
 
Instituttseminar i Stavern 6 – 7. september 
 
Lovavdelingsseminarer 
5. desember  
Innledere er lovrådgiver Eyvin Sivertsen og førstekonsulent Gjermund 
Mathisen, Lovavdelingen: 
Konventets utkast til forfatningstraktat for EU - generelt og til dels med 
norske øyne. 
25. april  
Innleder er Camilla Vislie, Lovavdelingen:  
Ytringsfrihet. 
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IOR i samarbeid med SMR 
5 – 6. mai 
To-dagers seminar om humanitærrett, internasjonal strafferett og 
næringslivets ansvar for menneskerettigheter. 
 
Avdeling for rettshistorie 
10. oktober   
Europeiske perspektiver og nordisk middelalderrett Nordiske doktorander 
presenterer forskning i middelalderrett  
14. november 
Heldagsseminar: Francis Hagerup 150 år, 1953-2003 
 
Faggruppen for miljørett 
13-15 mars  
NorFa Seminar om Climate Change 
"Legal Issues Related to National Implementation of the Kyoto Protocol"  
18-19. juni 
Nasjonalt miljørettsseminar med stipendiatsamling  
 
Avdeling for konstitusjonell rett 
27. mai 
Dagskonferanse om Lokaldemokrati i en sentralstyrt stat? 
 
Avdeling for strafferett 
17. mars  
Heldagsseminar om Hvitvasking 
 
Avdeling for kvinnerett 
Konferansen Kjønnsmakt i Norden: 
- Workshop om kjønn, rett og religion 
 
Seminar i samarbeid mellom Avdeling for kvinnerett, senter for 
menneskerettigheter og NRK om Inkorporasjon av FNs kvinnekonvensjon i 
norsk rett og Kvinners menneskerettigheter i Iran med Nobelprisvinner 
Shireen Ebadi 
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Avdeling for strafferetts faglige lunsjer om strafferettslige og 
straffeprosessuelle spørsmål 
 
14. mars. 
Forsvarerens innsyn i skjult etterforskning 
Advokat John Christian Elden 
4. april. 
Uskyldspresumsjonen og erstatningskrav ved frifinnelse for straff 
Professor Jon T. Johnsen 
23. mai. 
Politiets rolle i tiltak mot ungdomskriminalitet 
Statssekretær Jørn Holme  
19 september:  
Uskyldig inntil det motsatte er bevist? 
Professor dr juris Asbjørn Strandbakken, Universitetet i Bergen  
31 oktober: 
"Fra bot til bedring" (NOU 2003:15) 
Assisterende riksadvokat Hans Petter Jahre og advokat Jon Øivind Eide 
Midthjell, Wikborg Rein 
5 desember: 
"...tænke det; ønske det; ville det med, - men gøre det!": Om forebyggende 
politimetoder 
Lagdommer Odd-Jarl Pedersen  
 
Kriminalpolitisk seminar 
Arrangert av Avdeling for strafferett sammen med Institutt for kriminologi 
onsdager vår og høst i 2003 
 
Stipendiatseminarer 
På disse seminarene har hver enkelt av stipendiatene gitt en presentasjon av 
hovedproblemstillingene i sin avhandling med en etterfølgende drøftelse. 
28. mars: Ivar Alvik. 
Tema:The law of international state contracts 
10. juni: Sunniva Bragdø. 
Tema: Overprøving av forvaltningsvedtak i Norge, Sverige og Frankrike.  
30. oktober: Christina Voigt. 
Tema: Conflicts and Convergence in the Laws of Climate Change and 
International Trade 
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Instituttlunsjer 
26. februar 
Professor Fredrik Zimmer innledet over temaet : Skauge-utvalgets innstilling 
- noen hovedpunkter. 
26. mai 
Professor Chris Himsworth innledet over temaet: Constitutional 
Consequences of Scottish Devolution 

PUBLISERINGER 
Instituttets forskere publiserer sine arbeider dels i bokform, og dels som 
tidsskriftartikler i juridiske og andre tidsskrifter, se  
Frida og Publikasjoner hos den enkelte forfatter 
 
Instituttets skriftserie  
Redaktør for skriftserien er professor Henning Jakhelln 
 
11/03   Kjell V. Andorsen 
Uegentlig rettsvillfarelse i strafferetten 
 
10/03   Cathrine Brekke 
Ferdsel, stengsler og byggeforbud i strandsonen 
Miljørettslige studier nr. 23                     
 
9/03    David Schiøtt 
Sammenhengen mellom diskrimineringsforbudet i likestillingsretten og  
forbudet mot etnisk diskriminering i arbeidslivet 
Kvinnerettslige studier nr. 53            
 
8/03    Christel Kirkøen 
Kravet om effektiv sanksjonering ved brudd på prinippet om  
likebehandling av kjønn 
Kvinnerettslige studier nr. 52            
 
7/03    Kristin Bergtora Sandvik 
Handel med kvinner som menneskerettighetsbrudd 
Kvinnerettslige studier nr. 51 
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6/03    Irene Graff 
Invisible Women, Invisible Rights 
Kvinnerettslige studier nr. 50 
 
5/03    Harald F. Lund 
The Kyoto Compliance Mechanisms 
Miljørettslige studier nr. 22 
 
4/03    Elisabeth Vigerust 
Kollektiv avtalefrihet og retten til likelønn 
Likestillingsloven og Norges internasjonale forpliktelser         
Kvinnerettslige studier nr. 49 
 
3/03    Marianne Jenum 
Den statlige lederlønnsordningen          
 
2/03    Benedikte Lilleås 
Bevaring av biologisk mangfold gjennom  
kommunal arealplanlegging 
Miljørettslige studier nr. 21     
 
1/03    Vibeke Blaker 
Anvendelsen av FNs kvinnekonvensjon i norsk rett 
Kvinnerettslige studier nr. 48 
 
 
Særavhandlinger 
20-vekttals studentavhandlinger bedømt i 2002 med temaer fra instituttets 
fagområder 
 
Annicken Bjarøy 
 Problematikken rundt strandsonen i forhold til byggesaker o.l. 
 
Martin Bryde 
 Plant and animal variety.  The variety exceptions of the European Patens 
Organisation and the European Community assessed in relation to patentable 
subjekt matter 
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Per Egil Ensrud 
 Flagg, jus og politikk. Rettslig argumentasjon i flaggsaken 1893-99 
 
Imran Haider 
 Grensedragningen mellom asyl og oppholdstillatelse på humanitært 
grunnlag 
 
Julia Köhler 
 Mainstreaming women's human right of political participation. The 
United Nations` approach in Afghanistan 
 
Anders Kjøren 
 Regnskapsmessig behandling av miljøkostnader 
 
Mette Cecilie Loe 
 Forholdet mellom kvinners menneskerettigheter og religionsfriheten – 
Belyst gjennom jentebarns vern mot diskriminering under utdanning 
 
Julianne Meling  
 The Marine Protected Area. A study of Norway`s duties and rights to 
protect marine biodiversity in marine protected areas 
 
Lise Beate Siverts 
 Forvaltning av norske gassressurser. 
 
Aron Solheim  
 Bruk av vilkår i utbygningsavtaler 
 
Gunhild Vehusheia  
 Den juridiske konstruksjon av den gode mor - en analyse av morsrollen 
ved bruk av prinsippet om likestilling og prinsippet om barnets beste. 
 
Anne Sundøy  
 Regelen om delt bevisbyrde i likestillingslovens § 6 
 
Kjersti Schiøtz Thorud 
 Rettslige sider ved forholdet mellom bergverksdrift og miljøvern på 
 Svalbard 
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OVERSIKT OVER DE ENKELTE VITENSKAPELIG ANSATTES 
FAGLIGE VIRKSOMHET 

IVAR ALVIK 

stipendiat 
 
 

1. Forskningsvirksomhet 
a) Faglig utvikling: 

- Forskningsopphold v. Institut des Hautes Etudes Internationales, 
Université de Paris II (Pantheon-Assas)  

b) Publikasjoner: 
- Kronikk Aftenposten 14. mai 2003 

c) Pågående prosjekter: 
- Dr.gradsprosjekt ”A theory of an international law of contracts” 
- Artikkel om statsimmunitet 

4. Undervisning ved Det juridiske fakultet 
- Kurs folkerett Off.rett grunnfag 
- Forelesninger folkerett valgfag 

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 
fakultetet 

- Introduksjonsforelesning folkerett – Bachelorprogrammet for 
Internasjonale Studier  

- Manuduksjoner Internasjonal Rett, Universitetet i Bergen 
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JOHAN GREGER AULSTAD 

stipendiat 
 
 

1. Forskningsvirksomhet 
a) Faglig utvikling: 

- Jeg har hovedsakelig arbeidet med mitt dr. avhandlingsprosjekt om 
utbyggingsavtaler 

- I tillegg har jeg arbeidet med to artikler i alminnelig 
forvaltningsrett 

b) Publikasjoner: 
- Dr. avhandling om utbyggingsavtaler 
- Artikkel med tittelen ”saksbehandling og omgjøring av avtaler som 

er enkeltvedtak”. Blir publisert i Jussens Venner nr. 2 for 2004 
- Artikkel om ”Forvaltningens adgang til å omgjøre avtaler som er 

enkeltvedtak”. Denne blir publisert i en bok sammen med andre 
artikler på Jurist- og Økonomforbundets Forlag våren 2004 

2. Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg 
- Instituttstyret og Instituttrådet ved Institutt for offentlig rett 

3. Deltakelse i lovgivningsarbeid o.l. 
- Kommunalrett 

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 
fakultetet 

- Foredrag for Juristenes utdanningssenter våren 2003 (2 timer) 
- Diverse foredrag om utbyggingsavtaler 
- Foredrag om utbyggingsavtaler på PROF konferanse i Danmark som 

tok opp spørsmål om ”Utførelse av offentlig oppgave via kontrakt” 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 
- Deltager på konferanse ved Syddansk Universitet i Danmark som tok 

opp spørsmål om ”Utførelse av offentlig oppgave via kontrakt” 
- Deltager på forvaltningsrettslig seminar i Finland 
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HELGA AUNE 

stipendiat 
 
 

1. Forskningsvirksomhet 
a) Faglig utvikling: 
- Arbeidsrett 
- Likestillingsrett 
c) Pågående prosjekter: 
- Doktorgradsarbeid om ulike former for fleksibilitet i arbeidslivet med 

særskilt fokus på deltidsarbeid og midlertidige ansettelser 

2. Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg 
- Medlem av instituttrådet 
- Varamedlem til instituttstyret 

3. Deltakelse i lovgivningsarbeid o.l. 
- Medlem av kontaktutvalget til arbeidslivslovutvalget 

4. Undervisning ved Det juridiske fakultet 
- Kvinnerett nasjonal variant, 20 timer forelesningsrekke, høsten 2003 
- Arbeidsrett, tre dobbelttimer hvert semester 
- Veiledet tre studenter med spesialoppgaver 
- Sensor for valgfag kvinnerett, nasjonal og internasjonal variant 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 
- Doktorgradsprogrammet ved UIO 
- Det 17. internasjonale verdenskongress i arbeidsrett, september 2003, 

Uruguay 

7. Annen virksomhet 
- Leder av Klagenemnda for likestilling 
- Foredrag i Norsk arbeidsrettslig forening, oktober 2003 
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CECILIA MARCELA BAILLIET 

forsker 
 
 

1. Forskningsvirksomhet 
a) Faglig utvikling: 

- Flyktningerett 
- Offentlig Rett 
- Menneskerettigheter 
 

b) Publikasjoner: 
- The Tampa Case and Its Impact on Burden Sharing at Sea, Human 

Rights Quarterly 2003 
 
c) Pågående prosjekter: 

- Assessing Jus ad Bellum and Jus in Bello within the Refugee 
Determination Process: Contemplations on Conscientious 
Objectors, Draft Evaders and Deserters 

3. Deltakelse i lovgivningsarbeid o.l. 
- Report on Study of the Grey Zone between Asylum and Humanitarian 

Protection prepared for the lovutvalget for the new asylum law 

4. Undervisning ved Det juridiske fakultet 
- Flyktningerett 
- Public International Law 

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 
fakultetet 

- Asyl v. Opphold, KRD 21.10.2003 
- Conciliation in Guatemala, FAO/USAID Conference on Land Conflicts 

in Latin America, Quito, Ecuador July 2003 
- Grensen mellom Asyl og Opphold, Presentation of report results, 30. 

10.2003 



 
 

20

 
- Human Rights within the Context of Refugee Law, UNE Human 

Rights Seminar, 30.10.2003 
- Presentation of Study on the Grey Zone between Asylum and 

Humanitarian Protection, UNE 20.08.2004 
- Rapport om Asyl i Norge, Flyktningerådet 14.08.2003 
- Researching Transnational Approaches to IDP- A Legal 

Perspective , Researching Internal Displacement: State of the Art, 
Unversity of Trondeim 2003 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 
- FAO/USAID Conference on Land Conflicts in Latin America, July 

2003 Quito, Ecuador 
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TRUDE BERG 

stipendiat 
 

1. Forskningsvirksomhet 
a) Faglig utvikling: 

- Har skrevet på avhandling 
  

c) Pågående prosjekter: 
- Avhandling  
 

4. Undervisning ved Det juridiske fakultet 
- Sensor offentlig rett grunnfag våren 2003 
- Sensor muntlig eksamen på profesjonsstudiet våren 2003 
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ERIK BOE 

professor dr juris 
 
 

1. Forskningsvirksomhet 
a) Faglig utvikling: 

- Integrasjon offentlig rett/privatrett  
- Integrasjon offentlig rett/internasjonal rett 
 

c) Pågående prosjekter: 
- Slemme barn kommer ikke til himmelen, Festskrift til Hans 

Gammeltoft-Hansen, København 2004, s. 57-69 
- Offentlig rett: Emner, metoder, verdier, grunnprinsipper 

2. Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg 
- Medlem av tverrfaglig komite for examen facultatum 
- Ansvarshavende det juridiske fakultets variantdel til examen facultatum 
- Representant i faggruppen for offentlig rett, ny studieordning 

4. Undervisning ved Det juridiske fakultet 
- 70 timer undervisning på grunnfags- og profesjonsdelsnivå  
- 46 timer undervisning examen facultatum 
- 35 timer eksamenssensur profesjonsdelen og examen facultatum 
- 6 timer opplæring som forberedelse til muntlig eksamenstrening  

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 
fakultetet 

- Foredragsholder: Hvor langt rekker gaveforbudet i tjenestemannsloven 
§ 20\, og hvilke rettslige virkemidler rår stat og kommune over i tilfelle 
triksing, fiksing o l?, HR-Norges personalkonferanse for offentlig 
sektor, Hafjell 15.-16. og 30.-31. januar 2003 

- Kursansvarlig for Juristenes utdanningssenters etterutdanningskurs i 
alminnelig forvaltningsrett, Geilo 6.-7. mars 2003 

- Foredragsholder: Nye rettsproblemer og nye syn på forvaltningsavtaler, 
Geilo 6. mars 2003 
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- Foredragsholder: Når det offentlige blir privat …,  Geilo 7. mars 2003 
- Foredragsholder: Når det offentlige blir privat, Kommuneadvokaten i 

Bærum, Bærum 27. mars 2003 
- Foredragsholder: Forvaltningens unnlatelser, Kommunal- og 

regionaldepartementet/ Fylkesmenn, Oslo 28.mars 2003 
- Kursansvarlig for Juristenes utdanningssenters etterutdanningskurs i 

alminnelig forvaltningsrett, utbyggingsavtalert, Oslo 9. april 2003 
- Foredragsholder: Oversikt over ulike rettsproblemer som 

utbyggingsavtaler reiser, Oslo 9. april 2003 
- Foredragsholder: Utbyggingsavtaler – Problemstillinger knyttet til 

forvaltningsskjønnet etter pbl. Forholdet til fellesinteressene, Oslo 9. 
april 2003 

- Paneldeltaker: Utbyggingsavtaler – lovreform? Utkastet til 
Planlovutvalget, Oslo 9. april 2003 

- Foredragsholder: Tilsyn – forholdet mellom stat og kommune, 
Kommunal- og regionaldepartementets konferanse om fylkesmannens 
tilsyn med kommunalforvaltningen, april 2003 

- Foredragsholder Sosial- og helsedirektoratet: Etablering av Norsk 
Pasientregister? Oslo 26. juni 2003 

- Foredragsholder UDs etterutdanningskurs, Forvaltningsrett, 11. – 12. 
september 

- Foredragsholder: Helseregisterloven, Personvernnemndas seminar, 
Oslo 10. oktober 2003 

- Foredragsholder: Informasjonsbehandling i helsesektoren, Juristenes 
utdanningssenters etterutdanningskurs i velferdsrett, Tønsberg 15. 
oktober 2003 

- Deltaker i paneldebatt: Står personvern i veien for effektiv 
pasientbehandling? Juristenes utdanningssenters etterutdanningskurs i 
velferdsrett, Tønsberg 15. oktober 2003 

- Foredragsholder: Nytt norsk pasientregister – personidentifisert eller 
ved bruk av pseudonymer? Sosial- og helsedirektoratets seminar på 
Holmen fjordhotell 24. oktober 2003 

- Foredragsholder Juristenes utdanningssenters og HR-Norges 
etterutdanningskurs i tjenestemannsrett: Slemme barn kommer ikke til 
himmelen – om triksing og fiksing i rettslig lys, Oslo 31. oktober 2003 
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7. Annen virksomhet 
- Rådgiver for Helsedepartementet – etablering av pleie- og 

omsorgsregister (IPLOS-registeret) 
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SUNNIVA CRISTINA BRAGDØ 

universitetsstipendiat 
 
 

1. Forskningsvirksomhet 
a) Faglig utvikling: 

- Fordypning i norsk, svensk og fransk forvaltningsrett, særlig 
forvaltningsprosess 

c) Pågående prosjekter: 
- Doktoravhandling: Overprøving av forvaltningsvedtak i Norge, 

Sverige og Frankrike 
- Artikkel: Domstolsprøving av forvaltningsvedtak i et komparativt 

perspektiv 

2. Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg 
- Medlem av likestillingsutvalget 

4. Undervisning ved Det juridiske fakultet 
- Veiledet tre studenter som leverte inn 10 vt-oppgaver 
- Kurs i forvaltningsrett på fellesdelen 

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 
fakultetet 

- Overprøving av forvaltningsvedtak for domstolene – et komparativt 
perspektiv, Nordisk forvaltningsrettslig seminar, Helsinki 29. - 31. 
august 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 
- Helse- og sosialrettsseminar, Lillehammer 6. - 7. februar 2003. 
- Vår egen fakultetskonferanse på Bolkesjø, 2. - 3. juni. 
- Div. doktorgradsseminarer 

7. Annen virksomhet 
- Prosjektfremleggelse på stipendiatseminar, IOR, 10. juni 2003. 
- Studieopphold i Frankrike (Paris og Bordeaux) fra 3. september til 20. 

desember. 
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HANS CHR. BUGGE 

professor 
 
 

1. Forskningsvirksomhet 
a) Faglig utvikling: 

- studier og utvikling av plan- og bygningslovgivningen som leder av 
offentlig utredning om ny plan- og bygningslov.  

- arbeid med oversikter over norsk miljølovgivning i forbindelse med 
internasjonalt bokprosjekt om norsk miljørett.   

b) Publikasjoner: 
- NOU 2003:14 Bedre kommunal og regional planlegging etter plan- 

og bygningsloven II (som utvalgsleder).  
c) Pågående prosjekter: 

- Norway’s Environmental Law, i serien International Encyclopedia 
of Laws, Kluwer Law International. 

  

2. Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg 
- Prodekan for forskning på Det juridiske fakultet, og leder av fakultetets 

forskningsutvalg 
-  Medlem av fakultetsstyret, Det juridiske fakultet 
- Leder av valgkomitéen på Det juridiske fakultet 
- Medlem av Forskningskomitéen, Universitetet i Oslo 
- Styreleder Senter for utvikling og miljø (SUM), Universitetet i Oslo 
- Leder av styringsgruppa for miljørett, Forskningsrådet. 

3. Deltakelse i lovgivningsarbeid o.l. 
- Leder av Planlovutvalget, som la fram NOU 2003:14 i mai. 

4. Undervisning ved Det juridiske fakultet 
- ERASMUS-kurs i Inernational Environmental Law (vår) 
- Miljørett valgfag (høst)  
- Veileder for 3 doktorgradsstipendiater  
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- Veileder for 2 20 vekttalls spesialoppgaver og 3 10 vekttalls 

spesialoppgaver 
- Kurs i Juristroller og yrkesetikk (vår og høst) (redusert 

undervisningsplikt som prodekan)  

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 
fakultetet 

Diverse foredrag om arbeidet med revisjon av plan- og bygningsloven og 
andre miljørettslige emner, bl.a.: 

- Kommuneplankonferansen, Forum for kommunale planleggere, 
Trondheim, februar 

- Européisk miljørettsgruppe, møte i University College, London, juni 
- Nordisk workshop i “Planning Law and Integrated Resource 

Management”, København, august 
- Gjesteforeleser i International Environmental Law, University of 

Peshawar, Pakistan, september/oktober 
- Kurs i Plan- og bygningsrett, Juristenes utdanningssenter, Trondheim, 

oktober 
- Kurs i Miljørett, Juristenes utdanningssenter, Jevnaker, oktober 
- NIF-konferansen PLAN-2003, Gardermoen oktober. 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 
 I tillegg til konferanser og seminarer nevnt under 5 kan nevnes 
- Nordisk workshop: ”Legal Issues related to National Implementation of 

the Kyoto Protocol”, IOR, mars 
- Internasjonal konf.: “Medicinal Plants: Access, Use and Benefit 

Sharing in light of the CBD”, SUM, april 
- Nasjonalt miljørettsseminar, Oslo, juni 
- Internasjonal konf.: “Environmental Rights in Europe after the Aarhus 

Convention”, Leuven, Belgia, august  

7. Annen virksomhet 
- Organisert gjesteforskeropphold for professor Nicolas de Sadeleer 
- Deltatt i en professorbedømmelse ved Stockholm Universitet (Jonas 

Ebbesson). 
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ANNE CHRISTOPHERSEN 

stipendiat 
 
 

1. Forskningsvirksomhet 
a) Faglig utvikling: 

- Filosofi – Heidegger, Nietzsche, Kant, Derrida, Foucault og 
Levinas 

- Rettsfilosofi med anknytning til nevnte filosofer 
- Miljørett – miljørettsteori 

c) Pågående prosjekter: 
- Doktoravhandling 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 
- Foredrag Rettshistorisk samling: ”Plato’s Timaeus og Derrida’s Khóra” 
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SVEIN ENG 

professor 
 
 

1. Forskningsvirksomhet 
b) Publikasjoner: 

- Analysis of Dis/agreement – with particular reference to Law and 
Legal Theory. Kluwer Academic Publishers. Dordrecht etc. 2003. 
610 pp + xxi. 

- ‘Vitenskap og rasjonalitet ved studiet av tekster’. Sammen med 
Trond Skard Dokka. Trykt i O. Asheim og E. Wiestad (red.): 
Filosofi- og Vitenskapshistorie, sidene 287–325. Universitetet i 
Oslo. Oslo 1993. 

 
c) Pågående prosjekter: 

- Lærebok i rettsfilosofi 
- Rettskildelærens politiske grunnlag 
- Why Reflective Equlibrium? In particular on whether the method 

of reflective equilibrium has application to the choice of this 
method itself within the theory frame of A Theory of Justice 

- Kant om rett og praktisk fornuft 

2. Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg 
- Rådet for Exphil og Exfac 
- Biblioteksrådet 

4. Undervisning ved Det juridiske fakultet 
- Forelesninger Allmenn rettsteori 
- Forelesninger ExFac 
- Kurs Forvaltningsrett 
- Foredrag og diskusjonsledelse, halv dag av doktorandseminar ved jur. 

fak. UiO 
- Sensur Allmenn rettsteori 
- Sensur ExFac 
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5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 

fakultetet 
- Samtaler/ Veiledning to utenlandske doktorgradsstipendiater om 

rettsfilosofi og norsk jus 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 
- Medarrangør tverrfakultært doktorandseminar UiO: «Law, Politics, 

Ethics, and Kant’s Practical Philosophy – a Fruitful Connection?» 
- Internasjonal komparativ arbeidsgruppe over temaet Law and Facts 
- Doktorandseminar, se under pkt. 4 ovenfor 
- Verdenskongress i Rettsfilosofi i Sverige, se under pkt. 7 nedenfor 

7. Annen virksomhet 
- Leder av Workshop under Verdenskongress i Rettsfilosofi i Sverige i 

2003: «Law and Practice» 
- Leder av bedømmelseskomite og opponent, dr.grad, Erik Friis Fæhn 
- Sakkyndighetsuttalelse til Riksdagens Jubileumsfond 
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STÅLE ESKELAND 

professor dr. juris 
 
 

1. Forskningsvirksomhet 
a) Faglig utvikling: 

- Fortsatt arbeid med internasjonal strafferett (forbrytelse mot freden, 
forbrytelser mot menneskeheten, folkemord, de mest alvorlige 
krigsforbryteler).  

- Fortsatt arbeid med bevisproblemer i straffesaker og 
gjenopptakelse. 

- Påbegynt arbeidet med revisjon av min bok Strafferett (2000) med 
sikte på ajourføring og tilrettelegging for ny studieordning. 

b) Publikasjoner: 
- Artikkel: 11. september, angrepet på Afghanistan og folkeretten, I: 

(Kristian Andenæs og Knut Papendorf, Fortsatt uferdig. Festskrift 
til Thomas Mathiesen, Unipax 2003. 14 sider. 

- Artikkel: Krig og fredsbevarende operasjoner: Lovlig, ulovlig eller 
straffbart? Norsk Militært Tidskrift nr. 12/2003. Også oversatt til 
engelsk. 

- Artikkel i Aftenposten: Krig og fred ved årsskiftet (7.1.2003). 
- Kronikk i Aftenposten: Til krig for fred – med FN som innsats 

(17.2.2003). 
- Kronikk i Aftenposten, sammen med NUPI-direktør Sverre 

Lodgaard: Gjenreisingen av Irak må ledes av FN (3.3.2003) 
- Artikkel i Aftenposten: Torgersen må utelukkes som drapsmann 

(11.7.2003). 
- Artikkel i Klassekampen: Folkerett eller krigsteater (11.10.2003). 
- Artikkel i Klassekampen: Okkupasjonen av Irak og grunnloven 

(16.10.2003). 
c) Pågående prosjekter: 

- Bokprosjekt: The Most Serious Crimes (arbeidstittel). 
- Revisjon av boken Strafferett (2000). 
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- Utvikling av valgfag/del av mastergradsstudiet i internasjonal 

strafferett samen med stipendiat Jo Stigen og stipendiat Torunn 
Salomonsen (etablert fra og med vårsemesteret 2004) 

2. Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg 
- Ansvarlig faglærer i strafferett (profesjonsstudiet) 
- Ansvarlig faglærer i internasjonal strafferett 

(mastergradsstudiet/valgfag) 

4. Undervisning ved Det juridiske fakultet 
- Undervisning i samsvar med plikten innenfor fagene strafferett og 

straffeprosess. 
- Veileder for en rekke studenter under deres arbeid med 

spesialavhandling. 
- Veileder for doktorgradsstipendiat Niels Kr. Axelsen: Finansforetak. 
- Formann i eksamensutvalget for profesjonsstudiet høsten 2003. 

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 
fakultetet 

- Deltakelse og foredragsholder på strafferettsseminar (Slirå-seminaret), 
24. - 27.4.2003. 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 
- Deltakelse på seminaret (Senter for Kulturstudier, Universitetet i 

Bergen) War, Law and Rhetoric, 12.-14.3.2003. 
- Deltakelse på seminaret (NUPI/Den norske Atlanterhavskomite): 

NATO Nuclear Non-Proliferation Policies in a Changing Threat 
Environment, 12.5.2003. 

- Deltakelse på fakultetskonferansen på Bolkesjø 3. – 4.6.2003. 
- Deltakelse på 53. Pugwash Conference on Science and World Affairs, 

Halifax, Canada, 17. – 23.7.2003. 
- Innleder på Den norske Atlanterhavskomites seminar: Folkerettslige 

aspekter ved norsk militært engasjement i utlandet, 28.11.2003. 
 

7. Annen virksomhet 
- Medlem av styret i Rettsssikkerhetsfondet. 
- Leder av Styret i Foreningen til fremme av sivilt mot. 
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- Medlem av den norske Pugwash-komiteen. 
- En rekke uttalelser til pressen (aviser, radio, og TV) om aktuelle 

strafferetttslige spørsmål. 
- Svar på et stort antall henvendelser fra advokater, offentlige 

institutsjoner og privatpersoner om rettslige spørsmål innenfor mine 
fagområder.  
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OLE KRISTIAN FAUCHALD 

førsteamanuensis 
 
 

1. Forskningsvirksomhet 
a) Faglig utvikling: 

- Har arbeidet innenfor nasjonal og internasjonal miljørett og 
internasjonal handelsrett, samt generell folkerett 

 
b) Publikasjoner: 

- Flexibility and Predictability under WTO’s Non-Discrimination 
Clauses, s. 443-482 i Journal of World Trade, no. 3. 

 
c) Pågående prosjekter: 

- Arbeid med avhandling om ”International Environment-Related 
Standards. An analysis of their nature, functions and legal status” 

- Arbeide med artikkel om konflikten mellom EU og USA 
vedrørende genmodifiserte organismer. 

2. Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg 
- Medlem av XUU 
- Medlem av 5-års komiteen 

3. Deltakelse i lovgivningsarbeid o.l. 
- Medlem av Biomangfoldlovutvalget 

4. Undervisning ved Det juridiske fakultet 
- Forelesninger i Forvaltningsrett/miljørett, emneforelesning og 

forelesninger i folkerett 
- Undervisning i miljørett spesialfag og folkerett valgfag, engelsk og 

norsk variant 
- Kurs i folkerett, statsforfatningsrett og forvaltningsrett (PBL) 
- Undervisning på sommerskolen 
- Veiledning av studentavhandlinger 
- Veiledning av doktorgradsstipendiater 
- Undervisning for masterstudenter 
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5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 

fakultetet 
- Utredningsvirksomhet for Miljøverndepartementet 
- Utredningsvirksomhet for Riksrevisjonen 
- Foredrag om the SEA Protocol – what is the Added Value ved NorFas 

forskerkurs om Planning Law and Integrated Resource Management, 
København 

- Veiledning av student ved Universitetet i Tromsø 
- Bedømmelse av stipendiatstillinger ved Universitetet i Tromsø 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 
- HUMSAM-initiativet 

7. Annen virksomhet 
- Redaksjonsmedlem i Retfærd 
- Drift av masterprogram i Public International Law 
- Organisering av miljørettslunsjer og folkerettslunsjer 
- Kurs i universitetspedagogikk 
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CARL AUGUST FLEISCHER 

professor 
 

1. Forskningsvirksomhet 
a) Faglig utvikling: 
 På samme måte som i foregående år har det vært tegn til økende 

forståelse i det norske samfunn for det man litt enkelt kan kalle 
grunnrente-problematikken. Nær beslektet med dette er problematikken 
omkring uforsvarlige forsøk på overføring av verdier fra enkelte 
grupper til andre. I det man lett kan betegne som et slags grense- eller 
fellesområde i forholdet mellom offentlig rett og privatrett – hvis man 
overhodet vil bruke slike tradisjonelle og i dag nokså primitive former 
for faginndeling – kommer regler og synspunkter angående 
aksjemarkedet og aksjonærers rettigheter og plikter inn i bildet. Det har 
vært advart, blant annet i 2001i sentralbanksjefens årlige foredrag mot 
”smarte” opperasjoner som består i at man ved ”oppfinnsomhet” 
forsøker å tilegne seg grunnrenten istedenfor å bidra til produktiv 
virksomhet i samfunnets interesse og motta belønning for dette. Den til 
dels manglende forståelse i juridisk sammenheng av disse spørsmålene 
hittil – og der det er tegn på en viss fremgang i dag – har sammenheng 
med generelt både dårlig forståelse av reelle hensyn og deres betydning 
i lovgivnings- og fortolkningsprosesser, og med manglende innsikt i 
hvordan et aksjemarked fungerer.  

b) Publikasjoner: 
 (Bøker/Artikler): 

- Arealplaner og ekspropriasjonserstatning, NOU 2003: 29 (s. 70-99 
og 137-271; 165 proposisjonssider, forfatter av ca. 62,5 % av 
utredningen). 

- Hekseprosesser og justismord – i gamle dager og i moderne tid 
(bakgrunn bl.a. for tale ved avdukingen av bautaen over Anne 
Pedersdotter – Nordnesparken, Bergen 26. juni 2002; ”Bautaen skal 
være et varig varsko”) (ennå ikke trykt). 

- Reelle hensyn, tekstforståelse og resonnement (ennå ikke trykt). 
- Etikk og moral i et juridisk perspektiv (ennå ikke trykt). 
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Foredrag m.v.: 
- Oslomarka 
- Reelle hensyn, tekstforståelse og resonnement. 
- Etikk og moral i et juridisk perspektiv. 

c) Pågående prosjekter: 
- eiendomsrettsspørsmål.  
- rettssikkerhet og rettskildebruk.  
- diverse forskning mht. aksjerettslige og konsesjonsrettslige 

spørsmål. 
- diverse forskning mht. rettskildebruk, juridisk meningsdannelse, 

påvirkning i politisk og annen sammenheng, bl.a. gjennom KGB og 
tilknyttede organisasjoner (”Disinformation” og ”Agents of 
influence” mv.) 

- miljøvern, diverse arbeid, bl.a. som rådgiver for 
Utenriksdepartementet 

- folkerett, diverse arbeid om bl.a. økonomiske soner, fiskerier, 
kontinentalsokkelen, rørledninger mv. 

- diverse arbeid med forvaltningsrettslige spørsmål, inklusive 
misforståelser og misbruk av ”det frie skjønn”; bruk av uriktige og 
misvisende opplysninger, derunder strafferettslige spørsmål ved 
uriktige fremstillinger til og fra offentlig myndighet, strl. §§ 120 og 
166 mv., utroskap ved manglende varetakelse av samfunnsmessige 
og enkeltpersoners interesser i strid med forutsetningene for 
tjenestestillinger og politiske posisjoner (strl. §§ 275 og 276 mv.) 

- diverse undersøkelser og vurderinger i forbindelse med spørsmål 
om ”korrupsjonskultur” i stat, kommune og norsk forvaltning for 
øvrig 

- svikt i domstolsverket 
- habilitetsspørsmål 
- ekspropriasjonsrett, diverse arbeid 
- petroleumsrettslige mv. spørsmål, derunder forvaltningen av statens 

(inkl. Statoils) eierinteresse 
- plan- og bygningsrettslige spørsmål, diverse arbeid, derunder om 

rekkevidden av pbl. § 33 
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- erstatningsrettslige spørsmål 
- kontraktsrettslige spørsmål 
- sanksjons- og gjennomføringsregler, inkl. strafferettslige, særlig 

med sikte på forvaltning/korrupsjons- og lettvinthetskultur mv. 
- ytringsfrihet 

 

3. Deltakelse i lovgivningsarbeid o.l. 
- Jfr. nedenfor under pkt. 7. 

4. Undervisning ved Det juridiske fakultet 
- ekspropriasjons- og bygningsrett 
- folkerett 

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 
fakultetet 

Diverse faglige foredrag og opplysningsvirksomhet, jfr. også pkt. 1 foran, 
- rettskilder: bl.a. om grunntrekk i rettskildelæren; samt om nedvurdering 

av reelle hensyn og andre tilfeller av feilaktig rettskildebruk 
- om miljøvern 
- internasjonale spørsmål, derunder havrettsspørsmål, Svalbard mv. 
- plan- og bygningsloven, samt om svikt i byggesaksbehandlingen, 

derunder om metoder som benyttes av dem som vil forhindre eller 
forpurre en forsvarlig varetakelse og vurdering av de relevante hensyn i 
samsvar med lovverket. 

- manglende rettssikkerhet 
 

6. og 7. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 
- Kontinuerlig arbeid med norsk lovgivning, andre norske og 

internasjonale regler, inklusive traktater, som Utenriksdepartementets 
rådgiver i folkerett. Spørsmål om tiltak til avvergelse av 
havforurensning mv. Diverse spm. om oljevirksomhet, rørledninger 
mv. NOU 2003: 29 om arealdisponering og ekspropriasjonserstatning. 
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IRENE GRAFF 

forsker 
 
 

1. Forskningsvirksomhet 
a) Faglig utvikling: 

- Irene Graff fortsatte i 2003 å jobbe med prosjektet om kvinnelige 
folkevalgte på seter reservert for kvinner i Pakistan. Prosjektet er nå 
i avslutningsfasen. I oktober-desember 2003 utførte hun et prosjekt 
for NORAD som innebar en videreføring av arbeidet under student-
avhandlingen. En rapport fra prosjektet er under utarbeidelse. 

b) Publikasjoner: 
- Invisible Women, Invisible Rights. Women’s Right to Election 

participation with a Case Study of the 2001 Local Elections in 
Pakistan. Institutt for offentlig retts skriftserie Nr. 6-2003. 

c) Pågående prosjekter: 
- Female representatives elected on reserved seats in provincial and 

national assemblies in Pakistan; their empowerment and 
accountability to the citizens. 

- Women’s participation in the new local government system in 
Pakistan two years after its implementation, a case study of four 
union councils in NWFP (for NORAD). 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 
- Women and Politics in Asia, internasjonal konferanse ved Høyskolen i 

Halmstad, juni 2003. 

7. Annen virksomhet 
- Veileder og sensor for masterstudent ved Senter for 

menneskerettigheter. 
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ANNE HELLUM  

professor 
 
 

1. Forskningsvirksomhet 
a) Faglig utvikling: 

- kvinnerett og menneskerettigheter 
- rettsantropologi og utviklingsrett 

b) Publikasjoner: 
- ”Neither Tragedy Nor Enclosure: Are There Inherent Human 

Rights in Water Management in Zimbabwe’s Communal Lands” 
 in Securing Land Rights in Africa. (eds T. A. Benjaminsen and C. 

Lund) London: Frank Cass 
c) Pågående prosjekter: 

- FNs kvinnekonvensjons i norsk rett 
- Bistandsrelevant kvinnerett, antologi 
- Rett og multikulturalisme 

2. Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg 
- Styremedlem institutt for offentlig rett 
- Medlem av fakultetesstyret 
- UiOs Nord/Sør utvalg (vara) 
- Programstyremedlem Utisør, NFR 
- Programsstyret for bachelorprogrammet kjønn, feminisme og 

likestilling 
- Idegruppe ved UiO for utarbeidelse av forslag til 

likestillingspolitikk ved Universitetet i Oslo  

4. Undervisning ved Det juridiske fakultet 
- Erasmus, women’s law and human rights 
- likestillingsrett 
- Ex-fac 
- Veiledning 3 og 6 vekttallsoppgaver, mastergrad og doktorgrad 
- Sensur, doktorgradsbedømmelse 
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5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 

fakultetet 
- Forelesning innføringsstudier i kvinne- og kjønnsstudier 
- Undervisning og veiledning mastergradskurs I women’s law ved 

Universitet I Zimbabwe, januar 2003. 
- Re-negotitating water and land rights in Zimbabwe: Some relfections 

on legal pluralism, identity and power. Paper på konferansen Remaking 
Law in Africa. Centre for African Studies, University of Edinburgh, 
Edinburgh, mai 2003 

- Gender, Human Rights and Multiculturalism in Norway. Foredrag på 
konferansen Kjønnsmakt i Norden, juni 2003 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 
- Nordic Network on Custom and Conflict in Land and Water 

Management, seminar ved FAO I Roma 
- Institutt for offentlig retts seminar, Stavern 
- American Anthropologist Association Annual Conference, Sessions on 

Anthropological, Legal and Political Anthropology, Chicago. 
- Seminar i samarbeid mellom SMR, Avdeling for kvinnerett og NRK 

om inkorporasjon av kvinnekonvensjonen I norsk rett og om 
menneskerettighetssituasjonen I IRAK med Shireen Ebadi. 

- Avdelingsseminar, Avdeling for kvinnerett 

7. Annen virksomhet 
- Prosjektleder Bistandsrelevant kvinnerett, finansiert av NFR 
- Prosjektleder samarbeid mellom Det juridiske fakultet, UiO og Human 

Rights Study Center UiO 
- Prosjektleder samarbeid mellom Avdeling for kvinnerett og Regional 

Center of Women’s Law, UiZ 
- Konsulentavtale med NORAD om oppdrag i bistandsrelevant 

virksomhet, underavtale SMR og NORAD 
- Redaksjonsutvalget for Scoail Justice and Global Development, 

Electric Law Journal, School of Law, University of Warwick 
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JO HOV 

professor 
 
 

1. Forskningsvirksomhet 
c) Pågående prosjekter: 
- Jeg holder for tiden på med å tilpasse Rettergang I-III til den 

forestående prosessreform. Dette er et meget omfattende arbeid, som 
vil ta flere år. 
 

2. Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg 
- medlem av Opptaksutvalget 
 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 
- Seminar Nordisk forening for prosessrett i Bergen 20-23 juni 2003 
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INGUNN IKDAHL 

stipendiat 
 
 

1. Forskningsvirksomhet 
a) Faglig utvikling: 

- Kvinnerett og menneskerettigheter. Rettslige sider (nasjonalt og 
internasjonalt) av kvinners tilgang til naturressurser, særlig i 
afrikanske land. 

b) Publikasjoner: 
- Tidligere: ”Menneskerettighetsvernet for kvinners bruk av jord. 

Noen utviklingstrekk ved eiendomsrettsbegrepet belyst gjennom 
Tanzanias jordreform”, Kvinnerettslige studier nr. 45, Institutt for 
offentlig retts skriftserie nr 5/2001 

c) Pågående prosjekter: 
- Artikkel ”Emerging Norms in the Human Right System: 

Reinterpreting the Protection of Property Rights” 
- Bibliografi om kvinner og jordrettigheter i afrikanske land 
- Materialsamling om spørsmål i tilknytning til kvinner og 

naturressurser, fra FNs komiteer for overvåking av 
menneskerettighetskonvensjonene samt andre FN-organer 

- Ph.D.prosjekt med arbeidstittel: “Pursuing equal land rights for 
women through modification of custom: The role of institutions and 
procedures for the state’s fulfilment of human rights” 

- Forberedelse av søknad til NORAD ang. prosjektet ”Human Rights, 
Formalisation and Women’s Land Rights in Southern and Eastern 
Africa” 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 
- 11.-13. mars: Seminar “Commons, Institutional Theory and 

Landscape”. Arrangert av “Landscape, Law & Justice Group” ved 
Centre for Advanced Study, UiO 

- 22.-24. mai: Seminar med FAO og det nordiske nettverket ”Custom and 
Conflict in Land and Water Management in Africa”, Roma 

- 26. mai: Seminar “The Right to Development” arrangert av Plan Norge 
and CARE Norge, Oslo 
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- 13. juni: Konferanse ”Kjønnsmakt i Norden”, arrangert av bl.a. Den 

norske Makt- og demokratiutredningen, Senter for kvinne- og 
kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo (SKK) og Kilden. Arrangerte 
og ledet workshopen ”Rettighetspolitikk: Kvinners menneskerettigheter 
i skjæringspunktet mellom religion og likestilling”, og deltok i 
avsluttende paneldebatt. Oslo 

- 17-20. juni: Sub-regional workshop ”Women's Land Rights in Eastern 
and Southern Africa” arrangert av FAO og Oxfam, Pretoria. Diverse 
møter med forskere på Centre for Applied Legal Studies, University of 
Witwatersrand, Johannesburg 

- 23. september: Seminar “The human right to housing: lessons from 
South Africa”, Senter for menneskerettigheter (SMR). Innleder: 
professor Theounis Roux, University of Witwatersrand, South Africa 

- 9. oktober: Tove Stang Dahls minneseminar. Karin Widerberg innledet 
over temaet: "Individ, kropp og kjønn. Nye forståelser, ny 
rettspolitikk?" 

- 15. oktober: Nobelsymposiet “The Right to Development and Human 
Rights in Development”, arrangert av SMR, Oslo 

- 24. oktober: Kontaktmøte for kvinne- og kjønnsforskningsmiljøene i 
Norge, Bergen 

- 30. oktober: UNDP roundtable seminar om kvinners demokratiske 
deltagelse, Oslo 

- 6.-7. november: Instituttseminar, Stavern. 
- 27. november: Ph.D.-seminar: Rettsøkonomi 
- 4. og 12. desember: Seminarserie, SMR: Menneskerettighetslovens -

betydning og inkorporering av Kvinnekonvensjonen, Oslo. Med bl.a. 
fredsprisvinner Shirin Ebadi 

- 5. desember: Ph.D.-seminar: Skrivekurs 

7. Annen virksomhet 
- Var med på å arrangere Amnesty Internationals Juristgruppes kurs 

”Menneskerettighetenes stilling i norsk rett”, videreutdanning for 
advokater 
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HENNING JAKHELLN 

professor 
 
 

1. Forskningsvirksomhet 
særlig innen arbeidsrett 

 
b) Publikasjoner 
Har tjenestemenn i Statskonsult reservasjonsrett/valgrett når Statskonsult 
omdannes fra forvaltningsorgan til aksjeselskap? 

Utredning til tjenestemannsorganisasjonene i Statskonsult november 
2003 

 http://folk.uio.no/hejakhel 
Quo vadis, Academica? 

Hvor bærer dette hen? 
Innlegg i Universitetets Aula, Universitetet i Oslo, 29. okt. 2003, på 
debatt- og allmøte arrangert av tjenestemanns- og 
studentorganisasjonene ved UiO i anledning NOU 2003: 25 Innstilling 
til ny lov om universiteter og høyskoler.  

 http://folk.uio.no/hejakhel 
Forslag til opplegg og gjennomføring av erstatningsoppgjøret mellom staten 
og  

Nordsjøens pionérdykkere - NOU 2003: 5 og St. meld. nr. 47 (2002-
2003) Gransking av pionérdykkernes forhold i Nordsjøen. 
Oversendt Stortinget sept. 2003 

 http://folk.uio.no/hejakhel 
Stortingets adgang til å treffe vedtak om at erstatningsoppgjøret vedrørende  

pionerdykkernes forhold i Nordsjøen skal belastes Statens 
Petroleumsforsikringsfond 
Vedlegg 1 til forslag om erstatningsoppgjør for Nordsjødykkerne, 
oversendt Stortinget 30. sept 2003 

 http://folk.uio.no/hejakhel 
Dommeres uavhengighet - Arbeidsrettens leder.  

Leder, Lov og Rett 2003 s. 305-306. 
Klagenemnda for offentlige anskaffelser og pressens innsynsrett 
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[sammen med Robert Myhre]. Lov og Rett 2003 s. 67-84. 

 
Lønnsreguleringen for politimestre som står til disposisjon for 
Politidirektoratet 

Utredning til Norges Juristforbund juli 2003 
 http://folk.uio.no/hejakhel 
Brannmannskapers innsatsplikt og plikten til å ivareta egen sikkerhet under 
redningsaksjoner m.v. 

Utredning til Direktoratet for brann og elsikkerhet, april 2003 
 http://folk.uio.no/hejakhel
Om virkningen av rettsstridige vilkår i tilbud -  
   særlig om tilbud om ansettelse med vilkår om "yellow dog"-klausul 

hyldningsskrift til Jørgen Nørgaard (Jurist- og Økonomforbundets 
Forlag, Kbh 2003, s. 713 flg.) 

 http://folk.uio.no/hejakhel 
Omstillingsprosesser og forholdet mellom de ansatte og Universitetet i  
  Oslo. 

Utredning fra en av Kollegiet oppnevnt arbeidsgruppe, med Henning 
Jakhelln som leder, avgitt januar 2003.  

 http://folk.uio.no/hejakhel 
 
c) Pågående prosjekter 

Arbeidsretten.  
Avsnittet om arbeidsretten i Knophs Oversikt over Norges rett 

(under trykning av Universitetsforlaget, 2004)  
 
Arbeidstakeres rettigheter mot morselskap - 
med særlig henblikk på de internasjonale forhold 

under trykning i MarIus 
 
Ytringsfrihet i arbeidsforhold 

under trykning 
 
2. Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg 
- Medlem av fakultetsstyret 
- Medlem av arbeidsutvalget 
- Medlem av instituttrådet 
- Medlem av instituttstyret 

http://folk.uio.no/hejakhel
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- Bestyrer ved Institutt for offentlig rett 
- Redaktør av Institutt for offentlig retts skriftserie 
- Omstillingsprosesser 
forholdet mellom de ansatte og Universitetet i Oslo som arbeidsgiver -  
leder av arbeidsutvalg oppnevnt av Kollegiet 
 
3. Deltakelse i lovgivningsarbeid o.l. 
- Erstatningsoppgjøret med Nordsjøens pionérdykkere - NOU 2003: 5 og 

St. meld. nr. 47 (2002-2003) Gransking av pionerdykkernes forhold i 
Nordsjøen; forslag oversendt Stortinget, kontroll- og 
konstitusjonskomitéen, 30. sept. 2003. 

- I forbindelse med Stortingets behandling av Ot. prp. nr. 5 (2003-2004) 
om forslag til lov om midlertidig lov om fortrinnsrett og ventelønn for 
arbeidstakere i Statskonsult a/s, deltatt i åpen høring i Stortingets 
kommunalkomité 27. nov. 2003 og 8. desember 2003 
 

4. Undervisning ved Det juridiske fakultet 
- Forelesninger i arbeidsrett for spesialfag og valgfag. 
- Veiledning til følgende avhandlingsskrivende (20 vekttall), som har 

levert i løpet av 2003: 
 

Elin Nykaas 
Retten til streik i folkerettslig belysning 
  sett på bakgrunn av European Court of Human 
Rights´avgjørelse av 27. juni 2002 (38190/97) 

Siri Koller Tufte 
Erstatningsansvar ved mobbing i den offentlige 
grunnskolen 
  med hovedvekt på kommunens erstatningsansvar 

 
- Veiledning til følgende avhandlingsskrivende (10 vekttall), som har 

levert i løpet av 2003: 
 
 Vårsemesteret 2003: 

Trine Amundsen 
Arbeidstakers pensjonsrettigheter ved overføring av 
virksomhet 



 
 

48

 
  Arbeidstakers pensjonsrettigheter ved overføring 
av virksomhet, med henblikk på rettstilstanden i Norge, 
jfr. avgjørelser avsagt av Høyesterett, Rt. 1997 s. 1965, 
og av EF-domstolen 4. juni 2002. 

Thor-Arne Wullum 
Arbeidsmiljølovens regler om outsourcing 

Ingunn R. Granaune 
Omstilling og nedbemanning i arbeidslivet 
  Fristilling av arbeidstakere 

Anders Johnsen 
Arbeidstakers plikt til å delta i sosiale aktiviteter i 
tilknytning til arbeidet og annen tilpasning til det 
psykososiale miljøet på arbeidsplassen 

Per Håkon Sand 
Ansettelse og stillingsvern vs avtale- og kontraktsrett,  
i lys av et ansvar for uriktig attest 

Carsten L. Mowinckel 
Rusmiddelmisbrukeres arbeidsrettslige oppsigelsesvern 
  Særlig om AKAN-ordningen 

Ellen Kathrine Y. Hjemslandx 
Effektiv spesialundervisning 
  Om effektivsering av retten til spesialundervisning 
 

 Høstsemesteret 2003: 
Irene Alstad Helmen 

Internasjonale konvensjoner innenfor arbeidsretten 
  Hva slags holdning har Høyesterett til de 
internasjonale konvensjonene innenfor arbeidsretten, og bør 
deres holdning eventuelt endres? 

 
Susanne Larsgaard 

Industrispionasje  
  og arbeidsgivers kontrolladgang mot 
industrispionasje. 

Jannicke Wold 
Ansiennitetsprinsippet 
  Ansiennitetsprinsippets vekt ved oppsigelse av 
arbeidstakere. 
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Anders Kløven 

Arbeidsavtalens stilling når konkursboet fortsetter driften 
av debitors virksomhet 

Om revidering av arbeidsavtaler og særlig om 
tariffavtalen som mulig skranke for en slik revisjon 

Richard Bjerkelund 
Er kommunale arbeidsforhold av offentligrettslig eller 
privatrettslig natur? 

Belyst ved ansettelse, oppsigelse/avskjed og interne 
forflytninger 

 
5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 

fakultetet. 
Ansattes ytringsfrihet - whistleblowing 

Innledning på det nordiske seminar om ytringsfrihet 5. mars 
2003 på Lysebu, i regi av Justisdepartementet.  

Hvor går grensen mellom den ansattes ytringsfrihet og lojalitetsplikt 
kontra arbeidsgivers styringsrett - det rettslige grunnlag for å 
innskrenke den ansattes ytringsfrihet. 

Innledning på medlemsmøte i Forskerforbundet, 
Folkehelseinstituttet, Oslo, 7. mai 2003. 

Overprøving av innsatsmannskapenes vilje til å redde liv med fare for 
eget liv. 

Foredrag på konferanse Kommunalteknikk, Norges Varemesse, 
Lillestrøm 8. mai 2003. 

Om arbeidsgivers styringsrett 
Innledning og diskusjon på møte i Arbeidstilsynet, Oslo 
distrikt, 13. mai 2003. 

Endring av offentlig virksomhet. Omstillinger i staten - 
personalpolitiske utfordringer i rettslig belysning 

Forelesning på program om modernisering for toppledere i 
statsforvaltningen, Lysebu, 19. august 2003. 

Ytringsfrihet i foretak og offentlig virksomhet - finnes den? 
Foredrag på sykehuskonferansen i regi av "For velferdsstaten", 
Folkekts Hus, Oslo, 8. september 2003.  

 
Brannmannskapers innsatsplikt og plikten til å ivareta egen sikkerhet 
under redningsaksjoner m.v. 
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Foredrag på fagkonferanse 2003 - Røyk- og kjemikaliedykker-
tjenesten, Ålesund 18. sept. 2003.  
Foredrag på fagseminaret Brann 2003, Gardermoen, 28 okt. 
2003. 

Arbeidsrettslige spørsmål for ansatte i helseforetak 
Seminar på Rikshospitalet, Oslo, 16. okt. 2003.  

Kommentarer til NOU 2003: 25  Innstilling til ny lov om universiteter 
og høyskoler 

Innledning på Norsk forskerforbunds møte, Oslo, 16. okt. 2003.  
Om ytringsfrihet, munnkurv, lojalitet, whistle-blowers og taushet 

Innledning på Norsk Redaktørforenings høstmøte, Oslo, 23. 
okt. 2003. 

De åremålansatte politimestres arbeidsrettslige stilling, med særlig 
henblikk på situasjonen ved utløpet av åremålet. 

Foredrag på Politiembetsmennenes Landsforbunds møte, 
Gardermoen, 27. okt. 2003. 

Quo vadis, Academica 
Innlegg i Universitetets Aula, Universitetet i Oslo, på debatt- og 
allmøte arrangert av tjenestemanns- og studentorganisasjonene 
ved UiO i anledning NOU 2003: 25  Innstilling til ny lov om 
universiteter og høyskoler, 29. oktober 2003. 

Innlegg på Stortingets kommunalkomités åpne høring i tilknytning til  
St. meld. nr. 47 (2002-2003) Gransking av pionerdykkernes forhold 
i Nordsjøen, og det av meg utarbeidede forslag av 30. sept. 2003. 

Innlegg på de to åpne høringer i Stortingets kommunalkomité  
27. nov. 2003 og 8. desember 2003 om Ot. prp. nr. 5 (2003-
2004) om forslag til lov om midlertidig lov om fortrinnsrett og 
ventelønn for arbeidstakere i Statskonsult a/s. 

 
************************** 

 
Diverse intervjuer i dagspresse, radio og fjernsyn, særlig om 
arbeidsrettslige spørsmål. 
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JON T. JOHNSEN 

professor 
 
 

1. Forskningsvirksomhet 
a) Faglig utvikling: 

- Forskningsopphold ved Institut D, Det juridiske fakultet, 
Københavns universitet 01-15.01.2003. (Fortsatt fra høsten 2002) 

- Juridisk forskning om hvitvasking 
b) Publikasjoner: 

- Forsvarsadvokatenes rolle i gjennomføringen og utviklingen av 
Den europeiske menneskerettskonvensjon. Tidsskrift for strafferett 
2003(4):440-451 

- Juss-Buss - et fagkritisk eksperiment. Idégrunnlag, 
arbeidsprinsipper og erfaringer. Veiledning for medarbeidere i Juss-
Buss: Juss-Buss, Institutt for kriminologi og rettssosiologi 2003. 
ISBN 82-991567-8-5. 139 s. 

- Market Competition and legal aid in Norway. Paper to the ILAG 
Harvard conference June 18-20 2003 [Foredrag]. Paper 17 s; 
18.06.2003 - 20.06.2003 

- Upartisk straffeforfølgning - ramme for fornærmedes rettigheter i 
straffesaker? Tidsskrift for strafferett 2003(3):141-165 

c) Pågående prosjekter: 
- Hva ble Norge dømt for i Strasbourg? Tidsskriftartikkel 
- Problemskapende offentlighet i straffesaker. Artikkel 
- Rettshjelp og markedet for advokattjenester. Artikkel 
- Legal Aid in Finland. Forskningsprosjekt sammen med Associate 

professor Francis Regan, Flinders University, Australia   

2. Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg 
- Vararepresentant til fakultetsstyret 
- Medlem av koordineringsgruppen for ex fac 
- Valg til dekan for perioden 1.12.2004-31.12.2007 
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3. Deltakelse i lovgivningsarbeid o.l. 
- Oppnevnt som uavhengige ekspert i en arbeidsgruppe under 

Europarådets kommisjon for effektiv rettspleie (European Commission 
for the Efficiency of Justice (CEPEJ) etter forslag fra Norge. 
Arbeidsgruppens oppgave har vært å bidra til utarbeidelsen av 
rapporten “The users of the justice system vis-a-vis the slowness of 
justice: how to remedy”.  

4. Undervisning ved Det juridiske fakultet 

- Forelesninger, ex. fac. 

- Forelesninger og kurs i straffeprosess og fellesprosessuelle emner 

3. sem. profesjonsdelen 
- Ansvarlig for klinisk kurs, 3. sem. profesjonsdelen 
- Veiledning av 2 doktorgradskandidater.  
- Veiledning av spesialfagsoppgaver  
- Eksamensformann fellesdelen V 2003 

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 
fakultetet 

- ”Grenser for idrettens straffemyndighet” .Foredrag på Norges 
idrettsforbunds årlige lov- og domsseminar. Gardermoen 07.11.2003. 

- ”Rettssosiologiske tilnærminger i juridisk analyse – belyst med 
eksempler fra straffeprosess” Gjesteforelesning Lunds Universitet 
08.01.2003  

- ”Uskyldspresumsjonen og klagesakene mot Norge i EMD” 
Seminarinnledning. Det juridiske fakultet. Købehavns universitet 
13.01.2003 

- ”Forskningsprosjekt om hvitvasking” Innlegg på ØKOKRIMS seminar 
13.03.2003 

- ”Fornærmedes stilling i straffesaker” Kriminalistforeningen 05.03.2003 
- ”Preliminary evaluation of Finnish legal aid”  Foredrag på 

distriktledermøte for offentlige advokatbyråer, Justisministeriet. 
Helsingfors. 21.08.2003.  
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- ”Behandling av særlig farlige sinnsyke i Norge”. Dansk 

strafferetslærerseminar. Rørvig 28-30.08.2003 
- ”Problemstillingene i og rekkevidden av EMD-avgjørelsene i 

klagessakene mot Norge for brudd på uskyldspresumsjonen”.   Dansk 
strafferetslærerseminar. Rørvig 28-30.08.2003. 

- Innledning om Maktutredningen på Institutt for offentlig retts seminar 
06-07.2003 i Stavern 

- Seminar om rettspolitikk for medarbeidere i Juss- Buss 28.11.2003 
- ”Offentlighet i straffesaker”. Innledning på dommerseminar. Oslo 

Tingrett 24.11.2003 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 
- Innledning på Planleggingsseminar om hvitvaskingsforskning, Institutt 

for offentlig rett 17.03.2003 
- Innledning på straffeseksjonens faglige lunsj om EMDs avgjørelser av 

klagene mot Norge for krenkelse av uskyldspresumsjonen 04.04.2003 
- Deltatt på International Legal Aid Groups konferanse på Harvard, 

Boston 18-20.06.2003. Komentator og paper 
- Deltatt på Justisdepartementets seminar om etikk i justis- og 

politisektoren. 
- Deltatt på Institutt for offentlig retts seminar 06-07.2003 i Stavern 

7. Annen virksomhet 
- Ansvarlig for faglige lunsjer ved Avdeling for strafferett og prosess 

sammen med Tor-Geir Myhrer 
- Møter i CEPEJ 1.-3.10.2003 og 2-5.12.2003, jf pkt 3 
- Prosjektleder for Hvitvaskingsprosjektet sammen med Ulf Stridbeck. 

Prosjektet fikk i september 2003 en NFR bevilgning på 4.1 mill for 
perioden 2003-06. 
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KIRSTEN KETSCHER 

professor II, 20 % stilling 
 
 

1. Forskningsvirksomhet 
a) Faglig utvikling: 

- Se informasjon i puf 

4. Undervisning ved Det juridiske fakultet 
- Undervisning i kvinnerett spesialfag, nasjonal variant, høstsemesteret 

2003 
- Undervisning i arbeidsrett sammen med Helga Aune vår og Høst 2003 
- Veiledning av spesialfagstudenter ved Avdeling for kvinnerett 
- Veiledning av stipendiater og forskere i forbindelse med 

doktoravhandlinger og annet arbeid for publisering 

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 
fakultetet 

- Veiledning av studenter og stipendiater med kvinnerett som 
spesialområde, UiB og UiT 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 
- Deltagelse i diverse doktorgrads- og stillingsbedømmelser 



 
 

55

 

ASBJØRN KJØNSTAD 

professor 
 

1. Forskningsvirksomhet 
a) Faglig utvikling: 

- Har i 2003 vesentlig arbeidet med helserettslige, trygderettslige, 
erstatningsrettslige og statsrettslige spørsmål. 

b) Publikasjoner: 
- Velferdsrett II. De sosiale tjenestene (red. sammen med Aslak 

Syse, og forfatter av ca. 60 sider). ISBN 82-05-30592-7. 384 sider. 
- Law and Poverty: the Legal System and Poverty Reduction, Zed 

Books, London-New York 2003, ISBN 1842773976. 303 sider. 
Redaktør sammen med professor Peter Robsen, University of 
Strathclyde and professor Lucy Williams, Northeaster University 
School of Law, Boston. 

- Poverty and Property – Human Rights and Social Security, artikkel 
i Law and Poverty, Zed Books 2003 p. 162-174. 

- Erstatningsretten i utvikling, Oslo 2003. ISBN 82-15-00388-5. 546 
sider. 

- Kompendium i helserett, Oslo 2003. ISBN 82-05-32728-9. 213 
sider. 

- Rettighetslovgivning og kommunalt selvstyre, Lov og Rett 2003 s. 
341-359. ISSN 0024-6980. 

- Rettighetene til sykdomsbaserte ytelser fra sosialforsikringen, i 
Sjukskrivning – försäkning eller försörjning, Stockholm 2003 s. 22-
37. ISBN 91-7500-316-3. 

- Velferdsstatens verdigrunnlag – mellom solidaritetssamfunnet og 
konkurransesamfunnet, Minerva 2003 nr. 3 s. 45-47. 

c) Pågående prosjekter: 
- Sosialretten i Knophs oversikt over Norges Rett. 
- Tidsskrift for erstatningsrett (redaktør for nytt tidsskrift). 
- Lærebok i helserett. 
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2. Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg 
- Bestyrer ved Avdeling for sosialrett. 
- Medlem av styret for Lovsamlingsfondet. 
- Medlem av styret for Jahrefondet. 

3. Deltakelse i lovgivningsarbeid o.l.  
- Formann i Utvalget for utredning av yrkesskadetrygd og 

yrkesskadeforsikring (ny lov om arbeidsskadeforsikring). 
- Formann i Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden. 
- Medlem av styret i Rådet for psykisk helse. 
- Medlem av arbeidsgruppe i WHO om ”Framework Tobacco 

convention”. 
- Medlem av rådsforsamlingen for tobakksspørsmål i Helse- og 

sosialdirektoratet. 

4. Undervisning ved Det juridiske fakultet 
- Forskertermin V 2003. 
- Forelesninger i velferdsrett (H 2003). 
- Forelesninger i helserett valgfag (H 2003) 

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 
fakultetet 

- Fem foredrag om de nye helselovene med forskrifter. 
- Forelesning om yrkesskader og yrkessykdommer for NHO og 

Juristenes utdanningssenter. 
- Forelesning om pasientrettigheter overprøving av vedtak om trygd for 

Juristenes utdanningssenter. 
- Ca 10 andre foredrag innen området velferdsrett. 
- Advokat (med permisjon fra Universitetet i Oslo) i erstatningssak om 

tobakksskader for Høyesterett. 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 
- Sosialforsikringskonferanse (med foredrag om sykepenger), Umeo 22. 

og 23. januar 2003. 
- Helserettskonferanse (med foredrag om psykisk helsevern), Soria 

Moria, Oslo 3. og 4. februar 2003. 
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- Helse- og sosialrettsseminar (med kommentarer til to foredrag), 

Lillehammer 6. og 7. februar 2003. 
- Tobakkskonferanse (med foredrag om norsk lovgivning), Salzburg 23. 

mai 2003. 
- Konferanse om kommunalt selvstyre (med foredrag om 

rettighetslovgivning), Oslo 27. mai 2003. 
- Seminar for Institutt for offentlig rett, Stavern 6. og 7. november 2003. 
- Konferanse om fattigdom og juss, Abuja, Nigeria 23.-26. november 

2003. 
- Trygdeforskingsseminar, Bergen 4. og 5. desember 2003. 

7. Annen virksomhet 
- Fagredaktør for sosialrett i Norsk lovkommentar. 
- Formann i den norske avdelingen for European Institute of Social 

Security (EISS) og medlem i byrået i EISS. 
- Ansvarlig for en gjesteforeleser i Oslo: Professor Saskia Klosse, 

Maastricht University, Nederland. 
- Veiledning (delansvar) for tre doktorander. 
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DAG MICHALSEN 
professor 

 
 

1. Forskningsvirksomhet 
a) Faglig utvikling: 

- rettsvitenskapshistoriske og rettshistoriske studier 
- rettshistorisk metode og kulturteori  

  
b) Publikasjoner: 

- Dansk-norsk rettsvitenskap etter 1814 i: Jura og Historie. Festskrift 
til Inger Dübeck som forsker (København 2003) s. 103-124 

- Francis Hagerup og rettens internasjonalisme i: Nytt Norsk 
Tidsskrift nr 1 2003 s. 31-46 

- Dannelsen av de moderne rettskildeteorier — juss, politikk og 
kultur i: Jussens Venner 2003 s. 229-248 

- Anmeldelse av Francis Sejersted, Demokrati og rettsstat (2001) i. 
Tidsskrift for rettsvitenskap 2003 s. 691-696. 

- (sammen med Sverre Blandhol): Francis Hagerup 150 år i: Lov og 
Rett 2003 s. 513-514.  

- Constitutional Documents, Norway, in: Horst Dippel (ed.), 
Constitutions of the World. 1850 to the Present Part 1. Europe 
(München 2003) s. 38-41 

- von Munthe af Morgenstierne, Bredo Henrik, 1774-1835 i: Norsk 
biografisk leksikon Bind 6: Hovedredaktør: Jon Gunnar Arntzen 
(Oslo 2003) s. 352-353 

- von Munthe af Morgenstierne, Bredo Henrik, 1851-1930 i: Norsk 
biografisk leksikon Bind 6: Hovedredaktør: Jon Gunnar Arntzen 
(Oslo 2003) s. 353-354 

 
c) Pågående prosjekter: 

- Leder prosjektet ’Den norsk-svenske unionens rettslige historie’ 
frem til 2005 (sammen med Ola Mestad)  
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- Utvikling av prosjektet ’Rettens visualiseringer’ med samarbeid 

med rettshistoriske institusjoner i Barcelona og Berkeley, formell 
deltaker i Det spanske forskningsrådets bevilgning 

- Norsk deltaker i det internasjonale konstitusjonshistoriske prosjektet 
’The Rise of Modern Constitutionalism 1776-1849’ (Kassel, 
Tyskland) medansvar for kildekritiske utgaver av grunnlovstekstene 
1814-1849 (se også http://www.uni-kassel.de/~dippel/projekt/ 
english.html)  

2. Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg 
- Leder av Universitetsbibliotekets styre, Biblioteksrådet frem til 1.7.  
- Medlem av fakultetsstyre og likestillingsutvalget (leder mesteparten av 

2003 i H.J. Bulls fravær) 
- Medlem av instituttrådet, Institutt for offentlig rett   
- Vararepresentant for leder i Klagenemnda for stedsnavnssaker, Norsk 

Språkråd 

3. Undervisning ved Det juridiske fakultet 
- Vårsemester med diverse undervisning, forskningsfri høst 2003.  
- Veileder for tre doktoravhandlinger: Sverre Blandhol (Oslo), Jørn 

Øyrehagen Sunde (Tromsø) og Erik Nesland (Tromsø).  
- Veileder for følgende 20 vekttalls avhandlinger: Haakon Riisberg 

Paulsen, Per Egil Ensrud, Eirik Holmøyvik, Lars Magnus Bergh, Geir 
Heivoll, Aina Ertzeid + noen 10 vekttalls.  

4. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 
fakultetet 

- Dannelsen av de moderne rettskildeteorier, Gjesteforelesning ved 
Afdeling for Retslære ved Universitetet i Århus, 28. april 

- Foran skriving av en lærebok i rettshistorie, Innlegg ved Avdeling for 
rettshistorie, 17.juni 

- Om å forstå det rettslige i det fortidige - Francis Sejersted og den 
juridisk-historiske refleksjon, Forelesning på Seminar for Francis 
Sejersted, Linderud Gård, 6. oktober  

- Nordisk middelalderrett, Åpningsinnlegg, heldagsseminar for 
nordiske doktorander i middelalderrett, Avdeling for rettshistorie, 
10. oktober 

http://www.uni-kassel.de/~dippel/projekt/ english.html
http://www.uni-kassel.de/~dippel/projekt/ english.html
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- Den historiske og den aktuelle Francis Hagerup, 

Åpningsforelesning på Jubileumsseminar Francis Hagerup 150 år, 
Vitenskapsakademiet, 14.november  

- Kritikk av enhetsbetegnelser i rettshistorisk forskning, forelesning 
på nordisk konferanse om ’Nordisk rettskultur i forandring’, 
Juridiske Institutionen, Universitetet i Lund 15. desember  

5. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 
- Arrangerer fast lunsjseminarer og heldagsseminarer ved Avdeling for 

rettshistorie, se også hjemmeside http://www.jus.uio.no/ior/rettshis/ 
- Se ellers punkt 4.  
 
6. Annen virksomhet 
- Professor II ved Det juridiske fakultet i Tromsø 
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ANNE ROBBERSTAD 

professorstipendiat 
 
 

1. Forskningsvirksomhet 
a) Faglig utvikling: 

- Fortsatte studier i sivilprosess 
b) Publikasjoner: 

- Bistandsadvokaten 2. utgave Universitetsforlaget, 324 sider 
- Anmeldelse av Lena Ebervall "Försvararens roll" i TfR nr 1/2003 s 

129-133, basert på opposisjon på doktordisputas i Lund i 2002. 
c) Pågående prosjekter: 

- Grunnforskning i sivilprosessuelle emner  

4. Undervisning ved Det juridiske fakultet 
- Kurs i sivilprosess profesjonsstudiets fellesdel 3. semester 
- Emneforelesning i sivilprosess 4. semester 
- Veiledning og sensur av to 10-talls spesialoppgaver 

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 
fakultetet 

- Se registrering i Frida 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 
- Se registrering i Frida 

7. Annen virksomhet 
- Se registrering i Frida 
- Gjennomført kurset i universitetspedagogikk 
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TORUNN SALOMONSEN  

permisjon til og med 1. mars, 70% stilling 
 

1. Forskningsvirksomhet 
c) Pågående prosjekter: 

- Doktorgradsavhandling, bidrag til en innføringsbok i internasjonal 
strafferett 

4. Undervisning ved Det juridiske fakultet 
- Kurs i folkerett, off. rett grunnfag (6 t);  
- Forelesning på folkerett master (2 t),  
- Veiledning av 4 studenter (10-vektallsoppgaver),  
- Klagesensur av studentavhandling 

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 
fakultetet 

- Kronikk i Klassekampen, ”Folkerett for de Uskyldige”, 27. okt 2003 
- Forelesning om folkeretten og bruk av makt for studentene på 

masterstudiet i fredsstudier, Institutt for Statsvitenskap,  
- Foredrag for Norges Røde Kors vedrørende ICC og immunitetsavtaler, 

paneldeltaker i en paneldebatt vedrørende temaet; ”Eksisterer der regler 
for krig?” arrangert av Trondheim Røde Kors,  

- Paneldeltaker i en paneldebatt vedrørende internasjonal strafferett 
arrangert av Amnesty sin menneskerettighetsgruppe 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 
- Kongress for folkemordsakademikere i Galway, Irland (presenterte et 

eget paper), seminar i humanitærrett arrangert av Senter for 
menneskerettigheter i samarbeid med Norges Røde Kors (presenterte 
eget paper),  

- Nordisk workshop i strafferett, Århus, Danmark (presenterte 
avhandlingsprosjektet) 

- Folkerettslunsjer, 
- Strafferettslunsjer/straffekaffe,  
- Rettsteoriseminarer, instituttlunsjer og internseminarer 
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INGER-JOHANNE SAND 

professor 
 

1. Forskningsvirksomhet 
a) Faglig utvikling: 

- arbeider juridisk tverrdisiplinært innenfor områdene internasjonal 
rett, EU-rett, statsrett, miljørett, rettsteori og rettssosiologi, med 
ulike problemstillinger om rettens internasjonalisering, herunder 
mer spesielt om (1) om forholdet mellom de ulike institusjonelle 
nivåer nasjonalt, overnasjonalt, internasjonalt og transnasjonalt, som 
reguleringsnivåer og som konstitusjonelle nivåer, (2) regulering av 
bio og genteknologi vis-a-vis markedsrett på de ulike institusjonelle 
nivåene, herunder anvendelsen av føre-var-prinsippet, bærekraft og 
etiske hensyn, og (3) forholdet mellom statlig og markedsbasert 
organisering rettslig og konstitusjonelt, herunder offentlige 
organisasjonsformer og konkurranserettslig regulering,   

- arbeider med nyere retstteori, og anvendelsen av denne i forhold til 
rettens internasjonalisering, spesielt med Gadamer, Foucault, 
Luhmann og Derrida. 

b) Publikasjoner: 
- Governmentality, Biopolitics and the EU in Europe in Search of 

Meaning and Purpose, red. Kimmo Nuotio, The Iuris series, 
Helsinki University, ISBN 952-10-0914-4,  

- NOU 2003: 34 Mellom stat og marked. Selvstendige 
organisasjonsformer i staten; leder av utvalg,    

c) Pågående prosjekter: 
- Transnational Governance and Constitutionalism, red Christian 

Joerges, Inger-Johanne Sand, Gunther Teubner, Hart Publishing, 
Oxford, ISBN 1-84113-435-X, under utgiv.,   

- Polycontexturality as an Alternative to Constitutionalism, in 
Transnational Governance and Constitutionalism, red. Joerges, 
Sand, Teubner, Hart Publishing, Oxford, ISBN 1-84113-435-X, 
under utgiv., 
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- ”Transnational Governance and Constitutionalism”, prosjekt 

sammen med Christian Joerges, Firenze, og Gunther Teubner, 
Frankfurt,   

- Regulering av bio- og genteknologi på nasjonalt, inter-, over- og 
transnasjonalt nivå, sett i sammenheng med ulike tradisjoner for 
rettslig regulering, deltakelse i flere nordiske og internasjonale 
sammenhenger om dette, (i ”Science, Society and Technology”-
miljøer),   

- Rettsteori og metode i forhold til internasjonaliseringen av retten, 
intern seminar-rekke knyttet til dette, og deltakelse i nordiske 
nettverk, samt i den norske foreningen av IVR,   

- Forholdet mellom rett og politikk, sett i forhold til rettens 
internasjonalisering og demokratiets endrete betingelser i et 
internasjonalisert samfunn, - det arbeides med problemstillingene 
både i undervisning og forskning, herunder forberedelser av 
prosjekter,  

2. Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg 
- medlem av Forskningsutvalget ved Det juridiske fakultet, 
- medlem av instituttrådet ved Institutt for offentlig rett, 

3. Deltakelse i lovgivningsarbeid o.l. 
- leder av utvalg under Arbeids- og administrasjonsdepartementet som 

har utredet bruken av selvstendige organisasjonsformer i staten, 
utredning publisert som NOU 2003: 34,  

- møte i Justisdepartementet om ”Rettsstat mot monopoler”, februar,  
- medlem av Regional etisk komité for medisinsk forskning I (øst). 

4. Undervisning ved Det juridiske fakultet 
- kurs i statsrett og forvaltningsrett, 
- valgfag i International Constitutional Law and Democracy,  
- veiledning i spesialoppgaver, samt av masterstudenter og stipendiater, 
- forelesning på bachelorgrad i rettssosiologi,  
- medansvar for arrangering av doktorgrads/phd-seminarer,  
- medansvarlig for arrangering av Nasjonalt doktorgradsseminar i  

rettsvitenskap, Hurdalssjøen, september,  
- forelesning på phd-seminar i rettsteori. 
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5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 

fakultetet 
- Foredrag ”The Legal Regulation of Biotechnology – between Science, 

Uncertainty and Ethics”, halv-plenum, ved internasjonal konferanse om 
bioteknologi, “Biotech Society”, Espoo, Finland,   

- Forelesninger om ”Rettsstat, forvaltningsstat og nettverksstat” ved 
Master of public administration program, Høyskolene i Trøndelag,  

- Forelesning i rettsteori ved doktorgradsseminar, Det juridiske 
fakultet, Universitetet i Trømsø. 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 
- ”Legal Issues Related to National Implementation of the Kyoto 

Protocol”, NorFa-seminar, Universitetet i Oslo, mars,  
- ”The Opening of Systems Theory”, Handelshøjskolen i København, 

mai 2003, invitert deltakelse med paper,  
- ”Demokrati og styring”, seminar arrangert av Norges Forskningsråd, 

Oslo, juni, invitert deltaker, 
- ”Economy and Communication”, seminar, Handelshøjskolen i 

København, juni,  
- “Tverrfaglige satsninger innenfor HUMSAM-området”, seminar, 

Universitetet i Oslo, juni,  
- ”Konkurranseutsetting – offentlig virksomhet mellom forvaltning og 

konkurranse”, seminar, Universitetet i Oslo, juni,   
- IVR (Internationale Vereinigung für Rechtsphilosophie”) verdens 

kongress, Lund, august, deltakelse med paper,  
- Birgitta Forum ”Microscopic Modifications and Big Politics”, 

internasjonalt symposium arrangert av Lindköpings Universitet, i 
Vadstena, august, invitert deltaker, begrenset deltakelse,  

- Nasjonalt doktorgradsseminar i rettsvitenskap, Hurdalssjøen, 
september, arrangør-ansvarlig, ordstyrer, kommentator, 

- Biotech Society, internasjonal konferanse arrangert av Det finske 
akademi og det finske nasjonale teknologi institutt, i Espoo, Finland, 
september, invitert deltaker med halv-plenums-foredrag,   

- ”Citizenship and Democratic Citizenship in the EU”, ARENA-
programmet, Universitetet i Oslo, oktober,  
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- “Norden – en retskulturel enhed under forandring”, Lunds Universitet, 

desember, invitert deltakelse med paper, 

7. Annen virksomhet 
- Opponent ved doktordisputation ved Retssociologiske institutionen, 

Lunds Universitet, på avhandling ”Norm och Rättsregel”, Matthias 
Baier, mai,  

- Medlem av bedømmelsekomite ved Det juridiske fakultet, Universitetet 
i Tromsø,  på avhandling ”Rettsideologi og rettskildeteori: En analyse 
av rettsbegrepet, metodesyn og rettslige vurderinger i norsk 
rettsvitenskap – med linjer til Danmark og Tyskland – 1900 – 1940”, 
Erik Nesland, februar,  

- Medlem av bedømmelseskomite og opponent ved phd-avhandling ved 
Retsvidenskabelig fakultet, Københavns Universitet, på avhandling 
”Ret, demokrat og globalisering. Om kosmopolitanisme og 
empirisme”, Jens Teilberg Søndergaard,  

- Deltakelse i prosjektgruppe under HUMSAM-satsningen ved 
Universitetet i Oslo om ”Demokrati og styring”,  
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KIRSTEN SANDBERG 

førsteamanuensis 
 
 

1. Forskningsvirksomhet 
a) Faglig utvikling: 

- Disputert for den juridiske doktorgrad 1. nov. 2003, med 
avhandlingen Oppheving av omsorgsvedtak i barnevernet 

b) Publikasjoner: 
- Tilbakeføring av barn etter omsorgsovertakelse, Gyldendal 

Akademisk (doktoravhandlingen i bokform) 
- Kap. 4 Barnevernloven i Andenæs, Molven, Rasmussen, Sandberg 

og Warberg: Sosialrett, Universitetsforlaget 
- Div. bidrag om barnerett til Nytt i privatretten 

c) Pågående prosjekter: 
- Barnets rettigheter etter barnekonvensjonen, spesielt om barnets rett 

til å bli hørt 

2. Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg 
- Varamedlem i fagrådet for Norsk senter for barneforskning, NOSEB 

(ved NTNU og Allforsk) 

3. Deltakelse i lovgivningsarbeid o.l. 
- Varamedlem i Børsklagenemnda 
- UiOs representant i Forum for barnekonvensjonen, koordinerende 

organ for de uavhengige organisasjoners arbeid med gjennomføringen 
av FNs barnekonvensjon i Norge  

4. Undervisning ved Det juridiske fakultet 
- Barnerett valgfag, forelesninger vår og høst 
- Forvaltningsrett på offentlig rett grunnfag og profesjonsstudiet, kurs vår 

og høst 
- PBL-kurs i forvaltningsrett, profesjonsstudiet 
- Velferdsrett til offentlig rett grunnfag, kurs vår 
-  Veiledet noen spesialoppgaver i barnerett 
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-  Prøveforelesninger for den juridiske doktorgrad: 
 En sammenlikning mellom de ulike norske overprøvingssystemer for 

forvaltningsvedtak – innhold, fordeler og ulemper (oppgitt) 
 Privatisering av førstelinjetjenesten i barnevernet (selvvalgt) 

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 
fakultetet 

- Innledning om akuttvedtak i barnevernet i lys av K og T mot Finland, 
Barnevernjuridisk forum, februar 

- Foredrag om barnevern, fylkesnemnder og rettssikkerhet, ved 10-
årsjubileet for fylkesnemndene, mars 

- Forelesning om forholdet mellom barnevernloven og utlendingsloven, 
Høgskolen i Oslo, etterutdanning i etnisitet og barnevern, mai og 
november 

- Kommentar til prosessuelle spm ved overprøving av barnevernsaker for 
domstolene 

- Foredrag om barnevernloven og utlendingsloven i forhold til enslige 
mindreårige asylsøkere, ved Advokatforeningens fredsprisseminar 
desember 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 
- Helse- og sosialrettsseminar i Lillehammer, februar  
- Fredsprisseminarer ved Senter for menneskerettigheter i samarbeid 

med Avd. for kvinnerett, desember 

7. Annen virksomhet 
- Redaksjonell medarbeider i Tidsskrift for familierett, arverett og 

barnevernrettslige spørsmål (Gyldendal Akademisk) 
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EIVIND SMITH 

professor 
 
 

1. Forskningsvirksomhet 
b) Publikasjoner: 
 
Bøker 

- The Constitution as an Instrument of Change/ Eivind Smith (ed.). 
Stockholm: SNS Førlag, 2003. 249 s.  

- Eckhoff, Torstein og Eivind Smith: Forvaltningsrett. 7. utg. Oslo: 
Universitetsforlaget, 2003. XXI, 538 s. 

 
Artikler m.v. 

- Grunnlovsfesting av kommunalt selvstyre. I: Lov og Rett 2003, s. 
3-20.  

- ”Generalitet”, ”delegasjon” og ”uavhengighet” som bidrag til 
langsiktig skattepolitikk. I: NOU 2003:9 Skatteutvalget, Vedlegg 
2 (s. 324-330).  

- The Constitution as an Instrument of Change: Introduction. I: E. 
Smith (red.): The Constitution as an Instrument of Change. 
Stockholm: SNS Förlag, 2003, s. 11-18. 

- Constitutional Cultures:  The Constitution between Politics and 
Law. I: E. Smith (red.): The Constitution as an Instrument of 
Change. Stockholm: SNS Förlag, 2003, s. 21-51.  

- Courts and the Parliament: The Norwegian System of judicial 
review of legislation. I: E. Smith (red.): The Constitution as an 
Instrument of Change. Stockholm: SNS Förlag, 2003, s. 171-187.  

- Grunnloven som lov og som symbol. I: Faroese Law Review 2003 
s. 71-103.  

- 25 ans de réformes administratives en Norvège: pour quel avenir? 
Bilan et perspectives. Annuaire européen d'administration 
publique. Vol. 25 (2002) pp. 195-215.  

- Lutte contre le terrorisme et protection des droits fondamentaux. I: 
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Annuaire international de justice constitutionnelle. Vol. 18 ( 
2002), s. 297-305. 

- Chronique de justice constitutionnelle norvégienne 1999-2002. I: 
Annuaire international de justice constitutionnelle. Vol. 18 ( 
2002), s. 737-744. 

- Rop om straff? I: Aftenposten 10.1.2003 [debatt]. 
- Politikere og folk flest. I: Aftenposten 27.9.2003 [debatt ARENA]. 
- Uavhengige universiteter? I: Dagbladet 17.11.2003 [debatt]. 
- Rettsliggjøring - eller et sosialdemokratisk prosjekt [manuskriptets 

tittel: ”Rettsliggjøring”?] I: Aftenposten 24.11.2003 [kronikk].  
- Ny stortingsmelding på trappene. Vil stramme grepet om 

asylpolitikken. [Intervju]. I: Juristkontakt 9/2003 s. 4-6. 
 

2. Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg 
- Leder, utvalget for habilitet og tillit i Norges Forskningsråd (2003-04)  
- Konsulent for Norges Forskningsråd m.v.  
- Medlem av beredningsgruppen for samfunnsvitenskap, Riksbankens 

Jubileumsfond (Stockholm)  

3. Deltakelse i lovgivningsarbeid o.l. 
- Leder, Rådet for taushetsplikt og forskning (Justisdepartementet)  

4. Undervisning ved Det juridiske fakultet 
- Undervisning i statsforfatningsrett  
- Undervisning i forvaltningsrett  
- Doktorgradsveiledning 
- Studentveiledning  

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 
fakultetet 

- Tallrike foredrag, seminarinnlegg og gjesteforelesninger i inn- og 
utland  

- Gjesteprofessor ved Université d’Aix-Marseille III (Frankrike)  
- Et stort antall intervjuer i massemedia (aviser, radio og TV)  
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6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 
- Se pkt. 5.  

7. Annen virksomhet 
- Visepresident, Group of Independent Experts, European Charter of 

Local Self-Government (Europarådet)  
- Medlem av eksekutivkomitéen, International Association of 

Constitutional Law  
- Medlem, European Group of Public Law  
- Honorary Fellow, The Earl Warren Legal Institute, The Boalt Hall 

School of Law, University of Californa at Berkeley  
- Medlem, Det Norske Vitenskaps-Akademi 
- Medlem, Academia Europaea  
- Styreleder, Institutt for samfunnsforskning  
- Styremedlem, Nordisk administrativt forbund, Norsk avdeling  
- Styreleder, Dagbladets stiftelse  
- Medlem av direksjonen, Polyteknisk forening  
- Medlem, Demokratirådet 2004(SNS, Stockholm)  
- Div. ekspertoppdrag, Europarådet  
- Medlem av diverse redaksjonsråd m.v.  
- Doktorgradsbedømmelse, Universitetet i København 
- Doktorgradsbedømmelse, Université des sciences sociales, Toulouse  
- Lektoratbedømmelse, Universitetet i København  
- Medlem av internasjonal gruppe for å evaluere forskningen i offentlig 

rett ved Universitetet i København 
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ELISABETH GORDING STANG 

stipendiat (70% stilling til august, deretter 80%) 
 
 

1. Forskningsvirksomhet 
a) Faglig utvikling: 

- Forvaltningsrett, barnerett, kvinnerett, velferdsrett 
b) Publikasjoner: 

- ”Barnevernet og mediene”, kronikk, Dagbladet 12. november 
- ”Et spørsmål om å ta parti”, kommentar, Dagbladet 17. november 

c) Pågående prosjekter: 
- Avhandling om barns rettsstilling ved hjelpetiltak i barnevernet 

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 
fakultetet 

- Innledning om kvinnerett for nye medarbeidere i JURK 15. januar og 8. 
september 

- Foredrag om barns rettslige og faktiske stilling ved hjelpetiltak i 
barnevernet, Sosialrettsseminar, Høgskolen i Lillehammer 7. februar 

- Innlegg om hjelpetiltak, samtykke og det biologiske prinsipp i 
barnevernet, for barnevernsforskere på NOVA, 16. september 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 
- Faglunsjer og seminarer ved Avdeling for kvinnerett. Innlegg om barn 

og grunnrettigheter, IOR, 24. april 
- Doktorandseminar 7-9 april, Jur. Fak. 
- Kvinnerettsdagene 20. mars og 18. juni 
- Fakultetskonferanse, Asker, 15. oktober 
- Instituttseminar 6-7 november, Stavern 

7. Annen virksomhet 
- Veiledning og sensur i barnerett valgfag (eksamen, 10- og 20-

vekttallsoppgaver) 
- Sekretær for Rådet for taushetsplikt og forskning fra 1. juli 
- Kontaktperson/veileder for JURK 
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JO STIGEN 

stipendiat 
 

1. Forskningsvirksomhet 
a) Faglig utvikling: 

- dybdestudier i folkerett 
- dybdestudier i internasjonal strafferett 
- dybdestudier i norsk strafferett 

b) Publikasjoner: 
- ”USAs frykt for likhet”, kronikk i Dagbladet 31. juli. 
- ”Rettferdighet og makt”, debatt i Aftenposten 13. april. 

c) Pågående prosjekter 
- doktoravhandling: ”Den internasjonale straffedomstols jurisdiksjon” 
- lærebok: ”Innføring i internasjonal strafferett” 
- utvikling av nytt master-/valgfag: ”International Criminal Law” 

(oppstart vår -04) 

4. Undervisning ved Det juridiske fakultet 
- sivilprosess (20t) 
- strafferett (24t) 
- folkerett (8t) 
- rettssakskurs (10t) 
- summer school (4t) 
- studentveiledning (60t) 
- retting kursoppgaver (12t) 
- plenumsgjennomgang fak.oppg. (2t) 

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 
fakultetet 

Kursvirksomhet etc: 
- sensor ved Norges Landbrukshøgskole (NLH) 
- kurs for NLH mars-mai: ”Landbrukets særlover” (6 dgr.) 
- kurs for NLH feb-juni: ”Juridisk metode og forvaltningsrett” (9 dgr.) 
- kurs for NLH sep-nov: ”Overføring av landbrukseiendommer” (6 dgr.) 
- foredrag for NLH: ”Jordlovens §12” 
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- foredrag for NLH: ”Juridisk metode” 
Foredrag etc: 
- ”Prosecution of Genocide”, Lund, Sverige 
- ”Utviklingen av den internasjonale strafferetten”, Dommermøtet 2003 
- ”Humanitarian intervention and preemptive strikes”, Norges Røde Kors 
- ”Fredsskaping etter konflikt – amnesti eller straff?”, UIOs fredsseminar 
- ”Hvorfor straffer vi?”, Bokkafe 2003, UIO 
- ”Menneskerettighetskrenkelser: Straff eller amnesti?”, Humanitært 

Forum 
- “The relationship between the ICC and National Jurisdictions”, Red 

Cross 
- ”Nytt fag: Internasjonal strafferett ved IOR”, Generaladvokaten 
- ”Kan president Putin straffeforfølges Norge?”, Den norske -

Tsjetsjeniaforeningen 
- ”Likhet for loven”, Onsdagsdebatten, UIO 
- ”Folkerettens maktforbud”, Norges Røde Kors 
TV- og radiointervjuer: 
- ”Hvor skal Saddam straffeforfølges?”, NRK Dagsrevyen 
- ”Den internasjonale straffedomstolen”, Søndagsavisen 
- ”Straffeforfølgning av krigsforbrytere”, Søndagsavisen 
- ”Straffeforfølgniing av Mullah Krekar”, NRK Dagsnytt 
- ”AUFs anmeldelse av Ariel Sharon”, NRK Dagsnytt 
- ”USA og ICC”, Her og Nå 
- ”Inndragning overfor Mullah Krekar”, Dagsnytt 18  
- ”Amerikanske krigsforbrytere i Vietnam”, NRK Dagsnytt 
- ”Tony Blair anmeldt for krigsforbrytelser”, NRK Dagsnytt 
- ”Arrestasjonen av Saddam Hussein”, Dagsnytt 18 
- ”Straffeforfølgning av Saddam Hussein”, Dagsnytt 18 
- ”USA og folkeretten”, Radio Nova 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 
- The international Criminal Court: Complementarity, ICC, Haag, 

Nederland 
- Internasjonal humanitærrett, Norges Røde Kors 
- Fredsskapning etter konflikt, UIO  
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ULF STRIDBECK 

professor jur. dr. 
 
 

1. Forskningsvirksomhet 
a) Faglig utvikling: 

- År 2003 har jeg deltatt på forskjellige faglige seminarer i Norden og 
Scotland 

b) Publikasjoner: 
- DNA som bevis i rettssalen, Bioteknologinemnda 2003 

c) Pågående prosjekter: 
- Muntlighet vid domstol (Nordisk prosjekt) 
- Rettspsykologi 
- Dissenser i straffesaker (s.m. L.P. Olaussen) 
- Hvitvaskingsprosjektet (s.m. Jon T. Johnsen) 

2. Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg 
- Nestleder i Eksamens- og undervisningsutvalget (XUU) 
- Undervisningsleder for offentligrettslige fag på profesjonstudiets 

fellesdel 
Studiekvalitetsansvarlig ved fakultetet 
- Medlem (vara) av instituttrådet ved IOR 
- Vararepresentant i instituttets bokkomite 
Deltakelse i lovgivningsarbeid o.l. 
- Leder for arbeidsgruppe om prostitusjonslovgivning for JD 

4. Undervisning ved Det juridiske fakultet 
Strafferett (Ansvarlig lærer/faglærer)) 
Veiledning av stipendiat 
Veiledning av spesialoppgaver 

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 
fakultetet 

- Uavhengigheten på prøve. Startkurs for dommere. Etterutdanningsrådet 
for dommere, 27. januar 03 

- Juristenes Utdanningssenter, Ny lovgivning, JUS 
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- Juristenes Utdanningssenter, Gjenopptakelse, JUS 
- Veiledning hovedfagsoppgave i psykologi (Vitnepsykologi) 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 
- Rättspsykologisk symposium, Göteborg, Mars 2003 
- Nordisk Workshop i strafferett, Århus, Mai 2003 
- Nordisk prosessmøte, Bergen, Juni 2003 
-  Psychology & Law, Edinburgh, July 2003 

7. Annen virksomhet 
- Leder, Den Norske Kriminalistforeningen 
- Fagansvarlig for Wadahlseminaret 
- Hovedredaktør for Tidsskrift for Strafferett, Gyldendal Akademisk 
- Norsk redaktør for Retfærd - Nordisk juridisk tidsskrift, DJØF 
- Medlem av fagutvalget for strafferett og straffeprosess, Juristenes 

Utdanningssenter 
- Tillitsvalgt, Forskerforbundet 
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ASLAK SYSE 

professor 
 
 

1. Forskningsvirksomhet 
a) Faglig utvikling: 

- har arbeidet med grunnlaget for og innholdet i faget velferdsrett 
- har arbeidet med tvangspsykiatri og rettspsykiatri - har arbeidet 

med rettslige spørsmål knyttet til mennesker med 
funksjonshemming og psykiske lidelser (anorexia) 

- har arbeidet med pasienters rettsstilling, samtykkeproblemer mv. 
- har arbeidet med erstatningsrettslige spørsmål, mest vedr. 

pasientskader mv. 
b) Publikasjoner: 

- sammen med Asbjørn Kjønstad: Velferdsrett II. De sosiale 
tjenestene, 2. utg., Gyldendal Akademisk 

- Skandale med hell; om Dent-O-Sept skandalen – kronikk 
Dagbladet, 5. mai 2003  

- sammen med Anne Kjersti Befring: Barn kan få blod uten foreldres 
samtykke, i Tidsskrift for norsk legeforening 2003 s. 2477 

- Utfordringer til Statens helsetilsyn, i Statens helsetilsyn: 
Tilsynsmeldinga 2003, 5 s. 

- Regelendringer og beløpsjusteringer etter innen familie- og 
barnerettede ytelser etter Stortingssesjonen høsten 2002, i Tidsskrift 
for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål, 16 s. 

- Health care services as legal rights, – advisable means for better 
health?, i 400 years and the way forward; International Conference 
of Public Health, Ministry of Health 2003 s. 75-88. 

- Gjennom året hatt månedlige artikler i fagblad; Liane, Vibeke (red): 
Embla, se nr. 3 (Taushetsplikt og små kommuner), 4 (Demente og 
låste dører), 5 (Hvor går grensen?), 6 (Narremedisin), 7 (Kan jeg bli 
en venn?) og nr. 9 (Voldelig rusmisbruker. Skal den som truer, få 
hjelp først?) for 2003, om juridiske og etiske problemstillinger 
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knyttet til omsorgsarbeid og behovene til omsorgstrengende 
personer 

c) Pågående prosjekter: 
- Diverse artikler om forholdet frivillighet og tvang, samtykke, 

psykisk helsevern, erstatningsrett, samt revidering av 
kommentarutgaven til pasientrettighetsloven.  

2. Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg 
- Varamedlem fakultetsstyret 

3. Deltakelse i lovgivningsarbeid o.l. 
- Leder av lovutvalg som utreder rettslige virkemidler å bedre 

rettsstillingen til funksjonshemmede i Norge, oppnevnt november 2002 
- Leder av utvalg nedsatt av Helsedepartementet for å utrede visse 

spørsmål knyttet til forståelsen av legemiddelloven, utvalget avga 
innstilling desember 2003 

4. Undervisning ved Det juridiske fakultet 
- Undervisningsleder off.rett grunnfag 
- Forelesninger i innføring og metode (off.rett grunnfag)  
- Forelesninger og  kurs i velferdsrett (off.rett grunnfag)  
- Forelesninger sosialrettslige spesial- og valgfag (sosial vernerett, 

trygderett, helserett) 
- Oppgaveseminarer (off.rett grunnfag)  
- Veiledning diverse avhandlingsskrivende studenter 

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 
fakultetet 

- Forelest om rettssikkerhet og bruk av tvang i behandling ved Det 
medisinske fakultet, UiO, og ved ulike høgskoler, kommuner og 
institusjoner  

- Forelest om ulike helse- og sosialrettslige tema ved kurs arrangert av 
Advokatforeningen, Juristenes Utdanningssenter, Den norske 
lægeforening, Personvernnemnda og av enkelte andre 

- En del undervisning om aktuell helselovgivning ved sykehus, 
poliklinikker mv. 

- Redigert Lovsamling for helse- og sosialsektoren 2003-2004  
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6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 
- KROM-seminar jan. 2003  
- Int. Congress on Law and Mental Health, Sydney, august 2003 
- Studieturer Sverige og Finland våren 2003, Strasbourg høsten 2003 

vedr. funksjonshemmedes rettsstilling 
- Nasjonale kongresser om helserettslige og trygderettslige spørsmål 

7. Annen virksomhet 
- Medlem av den norske redaksjonen i tidsskriftet Retfærd 
- Medlem av den redaksjonsrådet i Tidsskrift for Velferdsforskning 
- Medlem av Trygdedirektørens råd for trygdepolitiske spørsmål 
- Varamedlem for nestleder i Pasientskadenemnda med en del 

møtevirksomhet 
 



 
 

80

 

CAROLINE TAUBE 

post doc-stipendiat 
 
 

1. Forskningsvirksomhet 
a) Faglig utvikling: konstitutionellrättsliga studier 

- Forskningsvistelse i Aix-en-Provence den 31 mars-20 april  
- Forskningsvistelse i Paris den 6-30 oktober (Conseil constitutionnel, 

Conseil d’Etat) 
 

b) Publikasjoner: 
- “Domstolar och lagprövning” i I. Mattssson och O. Petersson (red.) 

Svensk författningspolitik SNS Förlag, Stockholm 2003 (s. 163-182) 
- “Court Models and Procedures” i E. Smith (red.) The Constitution 

as an Instrument of Change SNS Förlag, Stockholm 2003 (s. 129-
149) 

- “Latvia: Political participation of linguistic minorities” in 
International Journal of Constitutional Law (I.CON) Volume 1, 
Number 3, 2003, s. 511-515  

- “Estonia: The Constitution of 1992 as a basis for the Rule of Law”, 
“Latvia: Consolidating the Rule of Law through the interwar 
Constitution”, “Lithuania: The Constitution of 1992 as a basis for 
the Rule of Law” i A. Fogelklou and F. Sterzel (red.) Consolidating 
Legal Reform in Central and Eastern Europe – an anthology 
Rättsfondens skriftserie nr. 37, Iustus förlag Uppsala 2003 (s. 89-
101, 145-158, 159-170) 

- “Singing revolutions? Constitution building in the Baltics and the 
Faroe islands” i Faroese Law Review Vol. 3 No. 2 2003, s. 105-116 

c) Pågående prosjekter: 
- ”System för lagstiftningskontroll” och ”Konstitutionell 

argumentation”, uppsatser för antologin Konstitutionell demokrati 
- Bok: System för normkontroll i Norge och Sverige 
- Tidskriftsartikel: ”Constitutional amendments and their implication 

to the constitution as a legal norm in Latvia and Sweden”  
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3. Deltakelse i lovgivningsarbeid o.l. 
- Medlem av Demokratifinansieringsutvalget 

4. Undervisning ved Det juridiske fakultet 
- sensor ERASMUS ”Introduction to the Norwegian legal system” 
- veileder for en studentoppgave  

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 
fakultetet 

- Gästföreläsare vid CEFOS, Göteborgs universitet, den 30 januari  
- Gästföreläsare vid Institutionen för östeuropastudier, Uppsala 

universitet den 19 mars, 19-21 november   
- Föredrag vid Socialdemokratiska studentförbundet författningspolitiska 

seminarium, Stockholm, 1 november  

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 
- Grundlovskonferens (föredragshållare) i Tórshavn den 11-13 mars 
- Konferens ”Lokaldemokrati i en sentralstyrt stat?”, Oslo den 27 maj 
- Seminar « Constitution et élections », Aix-en-Provence den 12-13 

september  
- Seminar ”Francis Hagerup 150 år”, Oslo den 14 november  

7. Annen virksomhet  
- Regional rapportör till International Journal of Constitutional Law (I-

CON) 
- Ansvarig för en gästföreläsare i Oslo: Professor Sergio Bartole från 

Università degli Studi di Trieste, Italien 
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KEN UGGERUD 

universitetsstipendiat 
 

1. Forskningsvirksomhet 
a) Faglig utvikling: 

- Forskning innenfor komparativ rett, med tyngdepunkt på italiensk 
rettslig metode og norsk og italiensk retts forhold til 
menneskerettighetene under en metodisk synsvinkel. Herunder en 
studiereise til London-universitetet/ biblioteker der høsten 2003, 
med internasjonaliseringsmidler. 

- Forskning innenfor grunnstrukturene i sameretten, herunder juridisk 
metode samt ulike folkerettslige studier (urfolks 
selvbestemmelsesrett, vern mot etnisk diskriminering, det 
internasjonale minoritetsvernet, særskilte reguleringer av urfolks 
rettigheter, bl.a. i urfolkskonvensjonen etc.). 

b) Publikasjoner: 
- Arbeidsbok i menneskerettigheter, medredaktør av en bredt anlagt 

arbeidsbok til bruk i menneskerettighetsundervisningen både ved 
Universitetet i Oslo og andre læresteder. Under publisering 
(Cappelen Akademisk Forlag 2004). 

- Norsk Lovkommentar, bred artikkel om den nye lov om hundehold 
(publiseres i 2004). 

c) Pågående prosjekter: 
- Samerettslig grunnbok, en grundig gjennomgåelse av metodelæren 

og den internasjonale minoritets- og urfolksrett. 
- «Jus i tre kulturer», en komparativ undersøkelse av rettskildebruken 

i norsk rett, italiensk rett og menneskerettighetene. 
 

3. Deltakelse i lovgivningsarbeid o.l. 
- Jf. pkt. 5. 

4. Undervisning ved Det juridiske fakultet 
- Veiledning på diverse studentavhandlinger. 
- Bred deltakelse i fakultetsoppgaveretting. 
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5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 
fakultetet 

- Diverse møter og rådgivning overfor Kommunal- og 
regionaldepartementet og Barne- og familiedepartementet knyttet til 
blant annet ny lov mot etnisk diskriminering samt samordning av 
regelverk mellom denne lov og likestillingsloven. Møter/ 
rådgivningsvirksomhet/ opplysningsvirksomhet var spredt gjennom 
hele året. 
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CHRISTINA VOIGT 

stipendiat 
 

1. Forskningsvirksomhet 
a) Faglig utvikling: 

- skriving av doktoravhandling 
- forskning 
- deltakelse paa konferanser og seminarer, presentasjon av 

prosjektet 
b) Publikasjoner: 

- New Zealand Journal of Environmental Law (NZJEL), Vol. 7, 
2003, “The Protection of Indigenous Forests on Private Land and 
the Role of Local Government” 

c) Pågående prosjekter: 
- doktoravhandling 
- artikkler:  
- European Journal for International Law (ESIL) 2004, book 

review: ”Conflicts in International Environmental Law by Rüdiger 
Wolfrum und Nele Matz and Methods of Resolving Conflicts 
between Treaties by Seyed Ali Sadat-Akhavi”, 

- 14 Yearbook of  International Environmental Law (YbIEL) 2003, 
”Year in Review, Germany” 

- World Views, ”From Climate Change to Sustainability – An Essay 
on Law, Sustainable Development and Ethical Choices” (peer 
reviewed by Nigel Dower) 

4. Undervisning ved Det juridiske fakultet 
- 27.03. International Environmental Law (Master) , 12.15-14.00 
- 03.04. dito     dito 
- 12.09. Public International Law (Master), 10.15-12.00 
- 16.09. dito      dito 
- sensorering: 

o vaar 2002 (International Environmental Law, antall: 
o hoest 2002 (Public International Law, antall: 37 
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- studentveiledening (Kristian Buan, Spesialoppgave) 

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 
fakultetet 
- Cicero, Oslo, International Law and Climate Change, 

13.01.2003 (lunsj foredrag) 
- NELN/NorFA seminar ”Implementation of the Kyoto Protocol 

in Nordic Countries”, 13.-15.03., Oslo, IOR, foredrag:  ”The 
Clean Development Mechanism: Interlinkages between the 
Kyoto Protocol and other Multilateral Agreements” 

- Nasjonalt Miljoerettsseminar (NFR), Oslo, Vaaksenasen, 
18.06., presentasjon av prosjektet 

- Nasjonalt Doktorgradsseminar, Hurdalssjoeen, 22.-24.09, 
presentasjon av prosjektet (23.09.) 

- Fakultetets Lunsjseminar, 13.11., presentasjon av prosjektet 
- Miljoerettslunsj (IOR) 

o 20.01. presentasjon av prosjektet 
o 29.07. Miljoerett paa Hague Academy 2003 

- Folkerettslunsj (IOR) 
o 17.12. Fragmentation of International Law 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 
- 07.-09.02., Budapest, CEPS, konferanse ”European Emissions Trading 

and Accession Countries” 
- 12.02. Nasjonalt Klimaseminar, NFR, Lysaker 
- 13.-15.03. NELN/NorFA seminar ”Implementation of the Kyoto 

Protocol in Nordic Countries” 
- 29.05. Nasjonal Klimakonferanse, Oslo 
- 12.-14.6. Turku, Finnland, ”Global Environmental Justice” 

(konferanse) 
- 16.-17.6. Brussels, ”European Emission Trading Scheme” (konferanse) 
- 08.09. FNI seminar ”Developing post-2012 Climate Policy Scenarios” 

7. Annen virksomhet 
- Administrative Secretary for the Yearbook of International 

Environmental Law 
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- Organisering av: NELN/NorFA seminar ” Implementation of the Kyoto 

Protocol in Nordic Countries”, UiO, IOR, (13.-15.03.) 
- Norsk eksamen, mai 2003 
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FREDERIK ZIMMER 

professor 
 
 

1. Forskningsvirksomhet 
a) Faglig utvikling: 

- For faget var det begivenhet at Bettina Banoun disputerte på sin 
avhandling om omgåelse i skatteretten i mai. Harald Hauge startet 
opp som stipendiat mot slutten av høstsemesteret. Positiv var også 
beslutningen om at skatterett i den nye studieordningen igjen blir 
obligatorisk fag i jusstudiet. 

- For egen del har også dette året vært noe preget av at jeg arbeidet i 
Høyesterett i fire måneder.  

b) Publikasjoner: 
- Internasjonal inntektsskatterett, 3. utgave, 324 s.  
- The Development of the Concept of Income in Nordic Tax Law, i: 

Scandinavian Studies in Law Vol. 44, p. 393-410. 
- Noen frihåndstegninger om skattereform, i: Skatterett 2003 s. 210-

21. 
- Høyesterettsdommer i skattesaker 2002, i: Skatterett 2003 s. 332-84. 
- (Hvordan) bør vi skattlegge boligkapitalen? i Festskrift till Edwards 

Andersson , Vammala 2003 
c) Pågående prosjekter: 

- Spredte artikler. 
- Forberede ny utgave av læreboken i skatterett 

2. Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg 
- Medlem av komite for å evaluere engelskspråklige mastergrader ved 

fakultetet. 
- Medlem av valgstyret for valg av dekan og prodekaner. 
- Avdelingsansvarlig for 4. avdeling i ny studieordning. 
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4. Undervisning ved Det juridiske fakultet 
- Vår: Innledende undervisning Skatterett 1, formuesskatt under 

Skatterett 2. 
- Høst: Innledende undervisning samt utdypningsemner i Skatterett 1, 

merverdiavgift under Skatterett 2. 
- Veiledet flere studenter med spesialoppgave i skatterett begge 

semestre. 
- Sensur Skatterett 1 begge semestre. 

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 
fakultetet 

- Foredrag med oversikt over Skauge-utvalgets innstilling, på 
ettermiddagskurs i regi av Juristenes utdanningssenter, 20 februar 

- Forelesninger om skattespørsmål i forbindelse tap og underskudd på 
kurs i regi av Juristenes Utdanningssenter, 12. mai. 

- Forelesninger om nordisk skatterett for masterstudenter i Wien 7. og 8. 
november. 

- Forelesninger om arveavgift og inntektsskattespørsmål ved 
generasjonsskifte på kurs i regi av Juristenes Utdanningssenter, 20. og 
21. november.  

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 
- International Fiscal Associations kongress i Sydney, Australia 30. 

august – 5. September. 
- Nordisk skattevitenskapelig forskningsråd seminar i Lund 29. og 30. 

oktober, om skattlegging av små foretak. 
- Fakultetets Hagerupseminar 14. november. 

7. Annen virksomhet 
- Fagansvarlig for skatterettsfagene ved Det juridiske fakultet, 

Universitetet i Bergen. 
- Medlem av bedømmelseskomite for professorat i skatterett ved 

Syddansk universitet.  
- Formann for overligningsnemnda ved Sentralskattekontoret for 

storbedrifter.  
- Redaktør for skatte- og avgiftsstoff i Norsk lovkommentar. 
- Leder av Nordisk skattevitenskaplig forskningsråd. 
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- Medlem av Permanent Scientific Committee i International Fiscal 

Association. 
- Medlem av Academic committee i European Association of Tax Law 

Professors. 
- Medlem av styret for Lindemans Legat. 
- Medlem av rådet for Dronning Sonja Internasjonale Musikkonkurranse 
- Medlem av styret for Fondet for dansk-norsk samarbeid.  
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