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INSTITUTTETS FORMÅL, ORGANISERING OG LEDELSE 

Formål 
Institutt for offentlig rett er et av de 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 godkjent av Det juridiske fakultet 
15 des. 2003, se vedlegg 1. 

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

Ledelse 
Institutt for offentlig retts øverste leder er instituttlederen 

Instituttrådet 
Instituttrådet har i 2006 hatt følgende sammensetning: 
Leder   professor Kirsten Sandberg  
Nestleder/leder professor Frederik Zimmer 
Representanter for det faste vitenskapelige personale 
   førsteamanuensis Ole Kristian Fauchald 
   professor Anne Hellum 
   professor Dag Michalsen 
Vararepresentanter: 
 Første vara professor Ulf Stridbeck 
 Andre vara professor Erik Boe 
 Tredje vara  professor Asbjørn Kjønstad 
Representanter for det midlertidig ansatte vitenskapelige personale:  
   stipendiat Sunniva Bragdø 
   stipendiat Torunn Salomonsen 
Vararepresentanter: 
 Første vara professorstipendiat Anne Robberstad 
 Andre vara stipendiat Elisabeth Gording Stang 
Representanter for det administrative personale: 
   overingeniør Kari B. Oppi  
   førstekonsulent Else Aas 
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Vararepresentanter: 
 Første vara førstekonsulent Lisa Sterud (sluttet 31.3.06) 
 Andre vara konsulent Solveig Strand 
 Tredje vara konsulent Karin Thulin 
Representanter for studentene: 
   2 representanter fra Juridisk studentutvalg 
 
Kontorsjef Ulla Ruud har vært sekretær for instituttrådet. 
 

Instituttets representasjon i fakultets- og universitetsorganer 
Instituttet inngår som en del av et større fellesskap, og en rekke 
medarbeidere har i 2006 deltatt i avgjørelsesorganer på forskjellige nivåer: 
Fakultetsstyret:  Jon T. Johnsen (dekan) 
Innstilling og tilsettingsutvalg:   Jon T. Johnsen (dekan)  
Forskningsutvalget   Professor Erik Boe 
     Professor Anne Hellum 

Stipendiat Benedikte M. Høgberg 
 

Programutvalget for master i rettsvitenskap (PMR): 
Avd. ansvarlig for 2. avd.  Førsteamanuensis Ole Kristian Fauchald 
Avd. ansvarlig for 4. avd.  Professor Frederik Zimmer 
 
Likestillingsutvalget:  Marit Halvorsen  

Dag Michalsen 
Torunn Salomonsen 
Kirsten Sandberg vara  
Vibeke Blaker Strand  vara 
 

Instituttets lokaler 
Instituttet er samlet i Vestbygningen (Domus Bibliotheca), 2. og 3. etasje, 
med noen kontorer også i første etasje, en avdeling i Domus Nova,  6. etasje 
og fra høsten 2006 kontorer også i 5. etasje.   
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Økonomi 
 
IOR - regnskap 2006   
   

Type finansiering:Basis Institutt:<Alt> Sted:120500 Institutt for offentlig 
rett 

   
  

Budsjett Regnskap 
  

    

Inntekter fra KD -31 020 959 -36 719 411
Inntekter fra NFR 0 0
Andre inntekter -1 591 008 -508 321
Sum inntekter -32 611 967 -37 227 732
Sum investeringer 80 000 63 445
Fast lønn 16 764 700 20 464 978
Variabel lønn 0 134 400
Ferielønn 1 887 565 2 645 512
Sosiale kostnader 4 983 733 6 061 474
Offentlige refusjoner 0 -1 088 011
Sum lønn 23 635 998 28 218 353
Andre driftskostnader 7 178 385 6 796 438
Sum kostnader (Inkl. investeringer) 30 894 383 35 078 236
Driftsresultat -1 717 584 -2 149 496
Netto finansinntekt/-kostnad 0 186
Avsluttede prosjekter EFV-b 0 212 578
Total for året           -1 717 584 -1 936 733
   
   
 
 

Eksternt finansierte prosjekter 
Ved instituttet var det i 2006 i gang større og mindre prosjekter finansiert av 
eksterne oppdragsgivere: 

- De fleksible mekanismene i Kyotoprotokollen. Nfr 
- Demokrati, religionsfrihet og kvinners menneskerettigheter. Nfr 
- Diplomkurs i kvinnerett Zimbabwe. NORAD 
- Fondsstøtte, Anders Jahre 
- Kvinnerettskompetanse i bistandssamarbeid. Nfr/UD   
- Legal Protection of the Environment. Nfr 
- Miljørett, 2 studentstipend. Nfr  
- Rettshistorie. Jahrefondet 
- Rettslige studier i økonomisk kriminalitet. Nfr 
- Risks and precaution – Marie Curie. EU 
- Skolerett. KUF 
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- Skattemessig periodisering 
- Unionshistorie. Lovsamlingsfondet, Fritt Ord 
- Yearbook of International Environmental Law. Nfr 
- Økonomisk kriminalitet – (Hvitvasking).  Nfr 

 

Instituttets ansatte i 2006 
I løpet av 2006 arbeidet det ved instituttet 20 professorer,  6 
førsteamanuenser, 2 post dok., 22 stipendiater, 3 forskere,  5 professor  II, 1 
gjesteprofessor og 24 vitenskapelige assistenter, 7 administrativt ansatte og 3 
bibliotekarer. En rekke av de her nevnte personer er eksternt finansiert. 
I tillegg har 14 studenter på Masterprogrammet adgang til arbeidsplass på 
instituttet. 
 

Professorer: 
Boe, Erik (f. 43) 
Bugge, Hans Christian (f. 42)  
Eng, Svein (f. 55)  
Eskeland, Ståle (f. 43)  
Fleischer, Carl August (f. 36) 
Halvorsen, Marit (f. 57) fra 22.6.06 
Hellum, Anne (f. 52)  
Hennum, Ragnhild (f. 67) 
Hov, Jo (f. 41) 
Jakhelln, Henning (f. 39) 
Johnsen, Jon T. (f. 42)  
Kjønstad, Asbjørn (f. 43)  
Michalsen, Dag, (f. 57)  
Robberstad, Anne (f. 51) fra 29.5.06 
Sand, Inger Johanne (f. 52) (perm. fra 1.1.05 - 31.12.07)  
Sandberg, Kirsten  (f.54)  
Smith, Eivind (f. 49)  
Stridbeck, Ulf (f. 49) (perm. 15.8.05 – 31.12.06) 
Syse, Aslak (f. 46)  
Ulfstein, Geir (f. 51) (perm. 1.1.04 - 31.12.07)  
Zimmer, Frederik (f. 44)  
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Professor II: 
Ali, Shaheen Sadar (f. 55) 
Gjems-Onstad, Ole (f. 50) 
Ketscher, Kirsten (f. 47) 
Myhre, Tor-Geir (f. 52) 
Sand, Inger johanne (f. 52) 
 

Professor emeriti : 
Bratholm, Anders (f. 20) 
 

Førsteamanuenser : 
Bailliet, Cecilia (f. 69)  fra 15.11.06 
Emberland, Marius 1.9.06 – 30.6.07 
Fauchald, Ole Kristian (f. 65) perm. 1.9.06 – 30.6.07   
Høgberg, Alf Petter (f. 71) fra 1.7.06 
Uggerud, Ken (f. 62)   
 

Post. dok. 
Bailliet, Cecilia (f. 69)  til 15.11.06 
Stigen, Jo (f. 64) 1.12.06 – 30.11.10 
Taube, Caroline (f. 68) 15.8.02 – 4.6.08 
 

Forskere:  
Andorsen, Kjell. V (f. 53)  15.7.06 – 14.7.07 
Harbo, Tor Inge (f .67)  1.1.06 – 29.11.06 
Voigt, Christina (f. 71) 1.9.06 – 31.8.07 
 

Stipendiater: 
Alvik, Ivar (f. 74)    1.9.02 – 31.8.06 
Aune, Helga (f. 69)   1.9.00 – 25.5.08 
Bragdø, Sunniva (f. 72)   1.1.02 – 30.6.06 
Bullen,  Andreas (f. 76)   21.8.06 – 20.8.10 
Coll, Line       1.11.04 – 31.10.08 
Erichsen, Lars Edvard (f. 74)  16.10.06 – 15.10.10 
Eriksen, Christoffer C. (f. 74)  1.1.04 – 30.3.08 
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Hauge, Harald, (f. 71)   1.10.03 – 30.9.07 
Heide, Ola Rambjør (f. 70)  15.8.06 – 14.8.10 
Hjort, Maria Astrup(f. 80)  1.2.07 – 31.1.11 
Høgberg, Benedikte Moltumyr (f.72) 1.8.04 – 20.4.09 
Ikdahl, Ingunn, (f. 76)   1.11.03 – 14.4.09 
Køhler – Olsen, Julie (f. 75)  1.9.06 – 22.10.10  
Løvlie, Anders (f. 77)    1.11.06 – 31.10.10  
Meidell, Merete (f. 74)   1.9.06 – 14.11.10 
Nyland, Nicolai ekst.(f. 69)  1.10.02 – 6.12.07 
Salomonsen, Torunn (f. 71)  1.1.02 – 31.12.07 
Stang, Elisabeth G., (f. 66)   1.5.97 – 4.2.07  
Torgersen, Runar (f. 73)   1.1.04 – 31.12.07 
Voigt, Christina, ekst. (f. 71)  1.9.02 – 31.8.06 
 

Vitenskapelige assistenter : 
Ballangrud, Anne Jorun   15.8.06 – 31.5.07 
Bergh, Lars Magnus    1.10.05  – 30.5.06 
Fjulsrud, Marie Ljones   15.8.05 – 14.8.06 
Haver, Gustav (NIFS)   1.2.06 – 31.1.07 
Hika, Gemetschu    7.8.06 – 31.5.07 
Hjort, Maria Astrup   1.9.05 – 31.8.06 
Jerkø, Markus (NIFS)   1.9.05 – 31.8.06 
Langtvedt, Nils Christian (SMR) 1.2.06 – 31.1.07 
Larsen, Kjersti    15.8.06 – 31.5.07 
Mathisen, Erik    1.9.05 – 31.8.06 
Michalsen, Ole-Kristian   15.8.05 – 14.8.06 
Motzfeldt, Ulrik    1.8.06 – 31.5.07 
Moen, Kristine Fremstad   1.9.05 – 31.8.06 
Pettersen, Lone R.    15.2.05 – 15.2.06 
Røssaak, Olav Andreas   20.2.06 – 31.12.06 
Røynesdal, Jostein    1.11.05 – 30.5.06 
Stordrange, Caroline Bang  15.8.06 – 31.5.07 
Sørlie, Cathrine    1.11.06 – 31.5.07 
Sørskaar, Rannveig   15.9.05 – 14.9.06 
Tsang, Vincent    15.2.05 – 14.2.06 
Westlund, Jeanette    15.8.06 – 31.5.07 
Winge, Nikolai Kristoffersen  1.8.06 – 31.5.07 
Wærstad, Tone L.    15.2.05– 15.9.06 
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Administrativt ansatte: 
Frantzen, Kjetil K. (f. 78), avd. ingeniør 
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   
Aas, Else (f. 45), konsulent 
 

Biblioteksmedarbeidere tilknyttet IOR: 
Danbolt, Karen, web - bibliotekar 
Iversby, Randi Halveg, hovedbibliotekar 
Heilemann, Beate, bibliotekar  
 

Forskningsvirksomhet: 
Institutt for offentlig rett hadde i 2006 et godt og aktivt år. Virksomheten 
dette året  kjennetegnes særlig ved opprettelse av to nye forskergrupper, 
ansettelse av mange stipendiater og utarbeidelse av faglige prioriteringer 
hvor internasjonalisering fremheves som et tverrgående perspektiv.  
 
De to nye forskergruppene opprettet ved instituttet i februar 2006 er 
Samfunnskontroll og rettssikkerhet under ledelse av førsteamanuensis 
Ragnhild Hennum og Konstitusjonelle studier ledet av professor Eivind 
Smith. Gruppene er godt i gang med sitt arbeid i form av avholdelse av 
seminarer, søknader om eksterne midler m.v. Instituttet var fra tidligere 
vertsinstitutt for Rettigheter, individer, kultur og samfunn med professor 
Anne Hellum som leder. Dessuten har to andre forskergrupper sine ledere og 
flere medlemmer ved vårt institutt: Naturressursgruppa som har NIfS som 
vertsinstitutt og ledes av professor Hans Christian Bugge, og Internasjonale 
relasjoner som til nå har ligget under SMR og har førsteamanuensis Ole 
Kristian Fauchald som leder. Under sistnevntes Kina-opphold studieåret 
2006-2007 har Marius Emberland vikariert i hans stilling, og for øvrig 
foregår mye av virksomheten i denne gruppa ved vårt institutt. Flere av våre 
medarbeidere deltar i forskergruppa Menneskerettigheter og utvikling ved 
SMR. En utfordring for 2007 vil være å avklare det organisatoriske forholdet 
mellom forskergrupper, institutt og fakultet. 



 8

 
Instituttet har i løpet av året fått syv nye stipendiater. Flere av dem arbeider 
med prosessfagene, noe som blant annet har medført en nødvendig styrking 
av sivilprosessen ved vårt institutt og dermed også ved fakultetet. Denne 
styrkes ytterligere ved en stilling som er utlyst i 2006 for besettelse i 2007. 
En av de nye stipendiatene arbeider med skatterett, et annet felt som dermed 
har oppnådd en tiltrengt styrking. Også statsretten og barneretten er rustet 
opp ved ansettelse av stipendiater i disse fagene. 
 
Fakultetets ønske om tilrettelegging for stipendiatene på instituttnivå har 
vært fulgt opp gjennom medarbeidersamtaler og jevnlig kontakt med sikte 
på å imøtekomme deres ønsker om støtte av ulik art. Instituttledelsen søker 
også å oppmuntre stipendiatene i deres faglige aktiviteter og trekke dem med 
i den virksomheten som foregår på instituttet og i forskergruppene. 
 
I instituttets faglige prioriteringer er rettens internasjonalisering et 
tverrgående perspektiv. Det legges ellers opp til tematiske prioriteringer 
under de fem overskriftene Demokrati, Rettssikkerhet og samfunnssikkerhet, 
Ikke-diskriminering, Fordeling, finansiering og verdiskapning og Miljø. 
Prioriteringene ved instituttet er fastlagt gjennom en prosess som har 
involvert instituttets medarbeidere i flere omganger, med diskusjonen på 
instituttets overnattingsseminar i august som viktigste element. De faglige 
prioriteringene vil i tiden fremover utgjøre de tematiske tyngdepunktene for 
instituttets forskning. De kan få betydning for prioritering ved 
ressurstildeling, ved søknader om eksterne midler og ved nyansettelser.  
 
En utfordring for 2007 vil være å sørge for at instituttet og dets 
medarbeidere får større uttelling for alle sine publikasjoner. Medarbeiderne 
må bevisstgjøres på hvilke publikasjonsmåter og –steder som er fordelaktige 
i den sammenheng. 
 
Vedrørende likestilling kan nevnes at instituttet i 2006 har fått to nye 
professorer, begge kvinner. Den ene søkte seg over hit fra et annet institutt 
og har omtrent samtidig fått personlig opprykk til professor, den andre 
kvalifiserte seg til professorat gjennom forutgående professorstipend. Av de 
syv nye stipendiatene var tre kvinner; den ene kom riktignok over fra et 
annet institutt. 
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Doktoravhandlinger som er godkjent eller levert til bedømmelse i 2006:  
Jo Stigen forsvarte 11.8.06 sin avhandling: 
"The principle of complementarity 
- the relationship between the International Criminal Court and National 
Jurisdictions" 
for den juridiske doktorgrad 
 

Formidlingsvirksomhet 
Flere av instituttets ansatte er aktive i samfunnsdebatten om rettslige og 
tilgrensende spørsmål. Instituttet har arrangert en rekke seminarer, og de 
ansatte har deltatt på et stort antall seminarer, konferanser, symposier m.v. i 
inn- og utland.  
 

Internasjonalisering  
Flere av instituttets medarbeidere publiserer i utlandet og/eller på fremmede 
språk, flere deltar i internasjonale forskernettverk og mange har deltatt på 
vitenskapelige møter m.v. i utlandet, ofte etter særskilt invitasjon. Flere av 
instituttets fagområder, derunder konstitusjonell rett, kvinnerett, miljørett, 
sosialrett og arbeidsrett, deltar i internasjonalt samarbeid.  
 

Instituttet har hatt følgende utenlandske gjesteforskere i 2006: 
Professor Toshiko Kanne, Tokyo 
Professor Bruno Demeure, Leuven 
Professor Christian Sell, Leipzig 
 

Instituttet har hatt følgende utenlandske gjesteforelesere i 2006: 
Profesor Helga Varden, Canada 
Professor Toshiko Kanno, Japan 
Professor Lechek Garlicki, Europeiske menneskerettsdomstol 
Professor Michel Rosenfeld 
Dr. jur. Henrik Palmer Olsen, Danmark 
Dr. juris Mette Hartlev 
 
Studietilbud  
Ved siden av sine bidrag til det samlede studietilbud ved Fakultetet har 
Instituttet et særlig ansvar for masterprogrammet i Public International Law.  
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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 
 

Skriftserien:  
Et viktig innslag i Instituttets arbeid med forskningspublisering og -
formidling er skriftserien ved Instituttet. Eksterne trykningstilskudd og 
inntekter fra salg av enkelthefter strekker ikke til for å finansiere den 
løpende drift av skriftserien på det nivå den bør ha, sett i lys av den store og 
mangslungne forskningsvirksomheten ved Instituttet. Den supplerende 
finansiering som er nødvendig, må derfor stilles til disposisjon over 
Instituttets eget driftsbudsjett.  
 
Redaktør for Institutt for offentlig retts skriftserie var i 2006  
professor Svein Eng. 
 
I 2006  har følgende hefter kommet ut: 
1/2006 - Julia Köhler-Olsen 
Utsatt iverksettelse av forvaltningsvedtak 
- Oppsettende virkning av klage og søksmål i norsk og tysk rett 
 
2/2006 - Per Eirik Olsen 
Unilateral humanitarian intervention and article 2 (4) of the United Nations 
Charter 
- the dilemma of reconciling positive with negative peace 
 
3/2006 - Kyrre N. Isaksen 
Utsatt iverksettelse av forvaltningsvedtak 
- Oppsettende virkning av klage og søksmål i norsk og tysk rett 
 
4/2006 - Mats J. Stenmark Iversen 
Beviskrav ved inndragning av utbytte etter straffeloven §§ 34, 34a og 35  
- Særlig om hensynet til effektivitet og hensynet til å unngå uriktige 
domfellelser ved inndragning av utbytte med tilknytning til 
hvitvaskingsforgåelser etter straffeloven § 317 
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5/2006 - Aksel Sørby 
Is the Principle of Sovereignty Influenced by Global Environmental 
Challenges? 
- Particular Emphasis on Climate Change and the Law of the Sea  
Miljørettslige studier nr. 28 
 
6/2006 - Jørn Øyrehagen Sunde (red.) 
Rettstekstar i mellomalderen  
- Idé og praksis 
 
 
Kvinnerettslig skriftserie 2006: 
Nr. 60 
Kaja Moe Winter 
Forced Marriages 
In a Human Rights and Women’s Rights Perspective,  
Exemplified through Norwegian and Pakistani Legislation 
 
Nr. 61 
Trine Gamst 
Kvinners rett til ikke å bli diskriminert innen helsevesenet 
En rettslig fortolkning av FNs kvinnekonvensjon art 12, sett i lys av norsk 
rett 
 
Nr. 62 
Ingunn Alvik 
Familiehensynsprinsippet i arbeidslivet - familiebeskyttelse og barns rett til 
omsorg i rettslig perspektiv 
 
Nr. 63 
Janne M. Gillesen 
Barnesoldater  
Den folkerettslige reguleringen av mindreåriges deltagelse i væpnede 
konflikter 
 
Nr. 64 
Tone Linn Wærstad 
Retten til ikke å bli diskriminert ved skillsmisse 
En rettsantropologisk studie av skilte muslimske innvandrerkvinner i Norge 



 12

 
Nr. 65 
Årsberetning 2005 
Red. Rannveig Sørskaar 
 
 

Seminarer: 
Institutt for offentlig retts seminar 30.-31. aug. 2006 på Oscarsborg 

Program: 
Onsdag 30. august.  Tema: Instituttets forskningsstrategi 
Torsdag 31. august.  Tema: Ulike undervisningsspørsmål med utgangspunkt 
i evalueringen av 2. avd.  
 
Tove Stang Dahls minneseminar 2006 
Avdeling for kvinnerett, inviterte til årets Tove Stang Dahls  
minneseminar. mandag 22. mai  
Dr.jur Henrik Palmer Olsen, København Universitet, innledte om  
"Lighed som en demokratisk begrænsning af flertallets magt". 
 

Arrangement 
Professor Carl August Fleischer ble 70 år 23 august 2006.  Dette  ble 
markert med en festmiddag på Hotell Continental for instituttansatte og 
spesielt innbudte gjester. 
 
 

Instituttlunsjer 2006 
Tirsdag 17. jan 
Kári á Rógvi: 
Trekk fra prøvingsrettens utvikling i Vest-Norden. 
 
Onsdag 24. mai 
Professor Michel Rosenfeld: 
The controversy over use of foreign authorities in the constitutional 
adjudication of the US Supreme Court. 
 
Tirsdag 29. aug. 
Førsteamanuensis Alf Petter Høgberg 
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Tolkning av avtaler som innebærer myndighetsutøvelse. Om det 
privatrettslige og det offentligrettslige perspektiv og harmoniseringen av 
disse perspektiver. 
 
Tirsdag 12. sep. 
Professor Marit Halvorsen 
Biobanker 
 
Tirsdag 19. sep. 
Professor Erik Boe 
Offentleglova 
 
Tirsdag 10. okt. 
Dr. juris Mette Hartlev: 
(fra Københavns Universitet) 
Rett og moral, med eksempler særlig fra helseretten 
 
Tirsdag 24. okt. 
Professor Anne Robberstad 
Kulturrevolusjoner i prosessen - partsbegrepet under omforming? 
 
Tirsdag 07. nov.  
Professor Carl August Fleischer 
Innledning med utgangspunkt i boken «Korrupsjonskultur, kameraderi og 
tillitssvikt» 
 
Tirsdag 21. nov. 
Førsteamanuensis Ragnhild H. Hennum 
EU-strafferetten – angår den oss? 
 
Tirsdag 05. des.  
Professor Kirsten Ketscher 
Retsvidenskaben i kvinderettens prisme 
 
 
Flere av instituttets avdelinger og faggrupper har egne lunsjseminarer og 
seminarrekker. 
 
 



 14

Særavhandlinger 
20-vekttals (60 studiepoeng) studentavhandlinger bedømt i 2006 med temaer 
fra instituttets fagområder: 
 
Tariffavtaler med internasjonal tilknytning    
Fjulsrud, Marie Ljones 
 
Muntlighetsprinsippet i sivilprosessen     
Hjort, Maria Astrup 
 
Forholdet mellom Selvinkrimineringsvernet og rapporteringsplikten i 
hvitvaskingsloven 
Michalsen, Ole-Kristian 
 
Arbeidstakerrepresentanter 
Moen, Kristine E. F. 
 
Subsidier innenfor utdanningssektoren  
Pettersen, Lone Ramdahl 
 
Vil mand leje anden mands jord oc boe der paa:   
Røssaak, Olav Andreas 
 
Adjudication of the Precautionary Principle in the EU and the WTO    
Røynesdal, Jostein 
 
Forvaltningen gav og forvaltningen tok    
Tsang, Vincent 
 
Retten til ikke å bli diskriminert ved skilsmisse    
Wærstad, Tone L. 
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DEL 2 

DE VITENSKAPELIGE MEDARBEIDERNE OG DERES 
VIRKSOMHET 
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Helga Aune 
Stipendiat (fødselspermisjon fra 1/6) 

 

1. Forskningsvirksomhet 
a) Forskningsområder 2006 
Jeg har skrevet på doktorgrad om fleksibilitet i arbeidslivet med særskilt fokus på 
deltidsarbeid. 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet  
- Jeg er ferdig med obligatorisk undervisningsplikt. 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 
- Kvinnerettsdag, fagluncher og seminarer ved Avd. for kvinnerett 

- Arrangementer i tilknytning til Forskergruppen Rettigheter, Individer, 
Kultur og Samfunn (RIKS) 

7. Annen virksomhet 
- Jeg er medlem i EU-kommisjonens ekspertkomite på likestilling 
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Cecilia M. Bailliet 
Førsteamanuensis 

 

1. Forskningsvirksomhet 
a) Forskningsvirksomhet 

- Study of the Treatment of Conscientious Objectors who Seek Asylum 
- Krigens Folkerett, Flyktningerett, Menneskerettigheter, Folkerett 

b) Publikasjoner 

- Assessing Jus Ad Bellum within Refugee Status Determination 
Process: Contemplations on Conscientious Objectors Seeking Asylum, 
Georgetown Immigration law Journal 2006 20 (3) Spring 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet 
- Flyktningerett 
- Utlendingsrett 
- International Public Law 

4. Deltakelse i lovgivningsarbeid o.l. 

- Kommentar til Ny Utlendingslov, foredrag til Stortingets komite om 
utlendingslov, 03.03. 2006 

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning 
utenom fakultetet 

- The Rights of Migrants in International Law, Lectures in Global Law, 
04. 12. 2006, University of Leuven 

- Indigenous People in International Law, Lectures in Globalization and 
Law, 20.11.2006, University of Leuven 

- Looking in the Mirror: Examination of Refugee and Migration Policy 
as a Reflection of National Identity, Seminar on Masculinities, 
Hybridity and Modernity, in honour of Eduardo Archetti 16.06.2006 

- Behov for Endringer I asylsystemet I Norge, Foredraf for 
Helsingsforskomiteen 25.03.2006 
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6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 
- Refugee Studies Centre Conference on Challenges in Refugee 

Protection, December 2006, Oxford  
- Co-organizer of the Seminar on Law and Morality in War, IOR 13-14. 

03. 2006, Lecture given “Assessing Jus as Bellum and Jus in Bello 
within Refugee Status Determination” 

7. Annen virksomhet 
- Skrev Background Note on Conscientious Objection and Asylum for 

UNHCR December 2006 
- Participation in House Raids as Grounds for Conscientious Objection, 

Faggruppe om internasjonalisering av jus 15.02.2006 
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Erik Boe 
professor, dr. juris 

 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Forskningsområder 
Foruten publikasjonene (b) arbeidet jeg i 2006 med å lage ny, utvidet utgave 
av min ”Oppgave- og materialsamling i forvaltningsrett”. (Boka kommer i 
februar 2007.) Videre har jeg arbeidet med lovreformen om Norsk 
Pasientregister – i personidentifiserbar eller pseudonym form (se 4 og 5 
nedenfor). Jeg har også skrevet en betenkning for Haram, Sandøy og Eide 
kommune samt Havgul om Havsulavtalene vedrørende vindkraftpark på 
Vestlandet 

b) Publikasjoner 

- Utviklingen mot skjerpet kontroll med forvaltningens lovanvendelse, 
sett med en nordmanns øyne, i Carsten Henrichsen, Steen Rønsholdt og 
Peter Blume (red.): Forvaltningsretlige perspektiver, København 2006 

- Innlegg på åpen høring om forslaget til Norsk Pasientregister i 
Stortinget 6.11.2006 (sammen med Dag Wiese Schartum), i 
Forvaltningsinformatisk notatserie nr 3 (2006) 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet 
- 148 timer undervisning på 2. avdeling – introduksjon til 2. avdeling, 

forvaltningsrett og ex fac 

- Formann for eksamen Profesjonsstudiets fellesdel våren 2006 

- Lagd sensorveiledninger for eksamen Profesjonsstudiets fellesdel våren 
2006 

- Sensur av studentavhandling om "Rettsfølger ved nasjonale domstoler 
der forvaltningen krenker borgernes rettigheter etter EØS-avtalen", 
våren 2006 

- Foredragsholder om Ny offentlighetslov (offentleglova), IORs faglunsj 
10.10.2006 
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- Foredragsholder om Norsk Pasientregister og PET (Privacy Enhancing 
Technologies), IRI 26.04.2006 

- Orientering om PBL-opplegget i Alminnelig forvaltningsrett for nye 
PBL-lærere 

3. Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg 
- Medlem av Forskningsutvalget 

- Medlem av Programrådet for Bachelorstudiet i Offentlig administrasjon 
og ledelse (SV-fakultetet) 

- Medlem av Programrådet for Forvaltningsinformatikk 

4. Deltakelse i lovgivningsarbeid o.l. 
- Invitert av Stortingets helse- og omsorgskomite til å fremlegge 

synspunkter på lovreformen om Norsk Pasientregister 6.11.06 

- Invitert av Stortingets helse- og omsorgskomite til å fremlegge 
synspunkter på lovreformen om Norsk Pasientregister 27.11.06 

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning 
utenom fakultetet 

- Etisk og rettslig nivå i forvaltningen, lederkurs i Staten, Voksenåsen 
12.01.2006 

- Foredrag om Etikk, rett og forvaltning på Personalkonferansen for 
offentlig forvaltning, Lillehammer 19.01.2006 

- Foredrag om Rettssikkerhet på Personalkonferansen for offentlig 
forvaltning, Lillehammer 20.01.2006 

- Foredrag om Rettssikkerhet for Unio, Oslo 31.01.2006 
- Foredrag om Forvaltningsrett for Statens landbruksforvaltning, 

Voksenåsen 7.-8. og 14.-15.02.2006 
- Foredrag om Begrepet ”vedtak” for Datatilsynet, Oslo 15.02.2006 
- Foredrag om Omgjøring, Sivilombudsmannen, Oslo 06.06.2006 
-  Foredrag om Rettslige spørsmål knyttet til UDIs håndtering av 

”mufferne”, Bachelorstudiet i offentlig administrasjon og ledelse, 
16.08.2006 
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- Foredrag om Ny offentlighetslov (offentleglova), Universitetet i 
Tromsø, Juridisk fakultet alumnikonferanse 29.09.2006 

- Diverse foredrag om Omgjøring, Juristenes utdanningssenter, Oslo 
17.11.2006 

- Foredrag om Domstolskontroll med forvaltningen, Juristenes 
utdanningssenter, Lysebu 24.11.2006  

-  Foredrag om Inhabilitet og dobbeltroller, Fylkesforvaltningens jurister, 
Oslo 15.11.2006 

- Foredrag om Inhabilitet og dobbeltroller, Fylkesmannen i Vestfold, 
Drammen 29.11.2006 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 

- Deltaker på SMRs konferanse om Ytringsfrihet og varslervern, Oslo 
23.10.2006 

- Deltaker på seminarene til forskergruppen om Samfunnskontroll og 
rettssikkerhet 

7. Annen virksomhet 
- Leder og deltaker i faggruppen for Alminnelig forvaltningsrett 
- Foredragsholder på fakultetets forskerrekrutteringskonferanse, 

Hurdalsjøen 20.09.2006 
- Forskningsutvalgets representant på Nasjonalt forskerrekrutteringskurs, 

Oslo 16.11.2006 
- Kursansvarlig for juristenes udanningssenters etterutdanning i 

alminnelig forvaltningsrett 
- Ansvarshavende for faget Alminnelig forvaltningsrett, 2. avdeling 
- Ansvarshavende for faget Alminnelig forvaltningsrett i 

Bachelorprogrammet Offentlig administrasjon og ledelse  
- Ansvarshavende for eksamen i Alminnelig forvaltningsrett i 

Bachelorprogrammet Offentlig administrasjon og ledelse  
-  Veileder for stud jur Line Voldstad 
- Veileder for stud jur Vincent Tsang 
- Veileder for universitetsstipendiat Marius Stub  
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- Veileder for forsker Ola Tellesbø 
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Hans Chr. Bugge 
Professor dr. juris 

 

1. Forskningsvirksomhet 
a) Forskningsområder 
Diverse temaer innenfor nasjonal og internasjonal miljørett 

b) Publikasjoner 

Bøker: 

- Lærebok i miljøforvaltningsrett, Universitetsforlaget, Oslo 2006, 194 s. 
Artikler/bokkapitler: 

- “Meeting the Kyoto Challenge: the Case of Norway”, i International 
Energy Law & Taxation Review, 2006, s. 140-147 

- “Miljørett som rettsdisiplin”, i “dog Fred er ej det Bedste …”, Festskrift 
til Carl August Fleischer, Universitetsforlaget, Oslo 2006, s. 77-96 

- Kapitlet ”Norway” under ”Comparative Analysis of the Precautionary 
Principle in the Nordic Countries”, i N. de Sadeleer (red.) 
“Implementing the Precautionary Principle”, Earthscan, London 2007, 
s. 102-119 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet 
- Miljørett, 2. avd., forelesninger V 06 og H 06. 

- Forvaltningsrett/miljørett 2. avd., kurs V 06 og H 06. 

- International Environmental Law, valgfag, kurs V 06. 

- Miljørett valgfag og spesialfag, H 06. 

-  Veiledning av 9 masterstudenter, spesialoppgaver. 

-  Veiledning, 2 PhD-avhandlinger, Christina Voigt og Nicolai Nyland. 

- medlem av oppgaveutvalget for eksamen, profesjonsstudiets fellesdel H 
06. 

- forelesning om miljørett på Nord-Dakota-programmet. 
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- sensur av flere spesialoppgaver, masterstudiet. 

3. Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg  
- Styreleder, Senter for utvikling og miljø (SUM). 

- Leder, styringsgruppen for Miljørett, Norges forskningsråd. 

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning 
utenom fakultetet 

- ”Forurenset grunn – hvem er ansvarlig?”, kurs i Miljørett, Juristenes 
utdanningsenter, Oslo, 26. april 

- “The Role of Renewables in the Climate Regime” på NELN workshop 
om ”From Fossil Fuels to Renewable Energy Sources – the Legal 
Challenge”, Luleå 14.-16. juni. 

- “Environmental Justice and the Polluter Pays principle”, Stockholm 
Conference on Environmental Law and justice, Stockholm, 6.-9. 
September. 

- ”Norway’s approach to environmental management and its relationship 
with EC law and policy”, på seminaret ”Natural Resources in the 
Barenst Sea”, Chatham House, London, 10. november.   

- ”Lavutslippsutvalget – rettslige rammer og utfordringer”, RENERGI-
seminar om virkemidler, Oslo 29. november. 

- ”Structure and jurisdiction of courts dealing with environmental cases 
in Norway”, på NELN workshop “The Role of Courts in 
Environmental law”, København, 17.-19. desember. 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 
- 13.-14. januar, ”Avosetta group” meeting, Krakow. 

- 26. april, Juristenes utdanningssenter, miljørettskurs. 

- 14.-16. juni, NELN workshop om ”From Fossil Fuels to Renewable 
Energy Sources – the Legal Challenge”, Luleå. 

- 6.-9 september, Stockholm Conference on Environmental Law and 
Justice, Stockholm. 
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- 11.-12. September, seminar i den internasjonale referansegruppen for 
RENERGI-prosjektet under Naturressursgruppen, Oslo. 

- 29.-30. september, ”Avosetta group” meeting, om regulering av GMO, 
Siena. 

- 17. oktober, ”Legal aspects of storing CO2”, IEA workshop, Paris. 

- 10. november, ”Natural Resources in the Barents Sea”, seminar, 
Chatham House, London. 

- 29. november, nasjonalt RENERGI-seminar om virkemidler, Oslo. 

- 17.-19. desember, NELN workshop “The Role of Courts in 
Environmental law”, København. 

7. Annen virksomhet 
- leder av Forskergruppe for naturressursrett på fakultetet, og  
-  i denne egenskap bl.a. utarbeidet flere prosjektsøknader til 

Forskningsrådet,  
- biveileder for dr.-stipendiat Sigrid Eskeland Shütz, Universitetet i 

Bergen 
- leder av bedømmelseskomitéen for Hans Morten Haugens 

dr.avhandling. 
- medlem av bedømmelsekomitéen for Endre Nåmdals dr.avhandling, 

Universitetet i Bergen, 
- leder av bedømmelseskomiteen for 1-3 postdoktorstipend utlyst av 

fakultetet, 
- medlem av den internasjonale evalueringsgruppen for 

masterprogrammet i ”Energy and Environmental Law” ved Katolische 
Universität Leuven, Belgia, 

- ”Omorganisering av FNs miljøvernarbeid?”, utredningsoppdrag for 
Miljøverndepartementet,  

- medlem av faggruppe for miljørett i Juristenes utdanningssenter. 
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Marius Emberland 
Førsteamanuensis, D. Phil. (Oxford) 

 

1. Forskningsvirksomhet 

a)Forskningsområder 
I 2006 har jeg arbeidet med noe mindre forskningsprosjekter om 
traktattolking, som er en videreføring av enkelte ideer jeg utviklet i min 
doktoravhandling. Stikkordet er en strukturtilnærming til formålstolking 
av traktater som ivaretar privatpersoners interesser. 

b) Publikasjoner 

- ”Diskrimineringsforbudet som konvensjonsbeskyttet 
menneskerettighet”, Jussens Venner vol 41 2006 side 197-234 

- The Human Rights of Companies: Exploring the Structure of ECHR 
Protection (Oxford University Press 2006) (anmeldt av Peter Oliver i 
Common Market Law Review vol 43 2006 side 1766-1768 og John 
Townsend i Human Rights Law Review vol 5 2006 side 593-597) 

- Bokanmeldelse av Jørgen Aall: Rettsstat og menneskerettigheter 
(Bergen 2004) Lov og rett 2006 side 636-638 

- Bokanmeldelse av Jan Paulsson: Denial of Justice in International Law 
(Cambridge 2005), Nordic Journal of International Law vol 75 2006 
side 339-342 
Ikke-vitenskapelige publikasjoner: 

- Retorikk og realiteter. Norsk menneskerettighetsdebatt på et sidespor? 
(Oslo: Civita 2006) 

- Diskrimineringsvernet i norsk og internasjonal rett: Hovedlinjer og 
refleksjoner (Oslo: Sosial- og helsedirektoratet 2006) 

- En sammenlignende oversikt over grunnlovsbeskyttelsen av 
menneskerettigheter i OECD-området (Oslo: Stortingets 
utredningsseksjon 2006) 
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2. Undervisning ved Det juridiske fakultet  
- Forelesninger i Internasjonale menneskerettigheter, 2. avdeling, 

masterstudiet i rettsvitenskap, vår og høst 2006 

- Kurs i Internasjonale menneskerettigheter, 2. avdeling, masterstudiet i 
rettsvitenskap, vår og høst 2006 

- Kurs i alminnelig folkerett, 2. avdeling, masterstudiet i rettsvitenskap, 
vår 2006 

- PBL-kurs i internasjonal rett, 2. avdeling, masterstudiet i rettsvitenskap, 
vår og høst 2006 

- Forelesninger om individets grunnlovsvern, del av forelesningsrekke i 
statsrett, 2. avdeling, masterstudiet i rettsvitenskap, våren 2006 

- Kurs i ex. fac., 2. avdeling, masterstudiet i rettsvitenskap, høst 2006 

- Kurs for PhD-studenter, doktorgradsprogrammet, Det juridiske 
fakultet, vår og høst 2006 

- Forelesninger i valgfaget Internasjonale menneskerettigheter, Det 
juridiske fakultet, våren 2006 

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning 
utenom fakultetet 

- Forelesninger og kurs i alminnelig folkerett og internasjonale 
menneskerettigheter, 2. avdeling, masterstudiet i rettsvitenskap 
(privatundervisning, Treider) vår og høst 2006  

- Forelesninger i rettskildelære, Det juridiske fakultet, Universitetet i 
Tromsø våren 2006 

- Menneskerettighetsvernet i konkurransesaker. Foredrag for 
Konkurransetilsynet og ØKOKRIM, 16. mai 2006 

- Menneskerettigheter, media og terrorisme. Forelesning, 
journalistutdanningen, Høgskolen i Oslo, 20. februar 2006 

- Finnes det grenser for hva som utgjør menneskerettslige 
diskrimineringsgrunnlag? Innledning på seminar om et helhetlig 
diskrimineringsvern, Likestillings- og diskrimineringsombudet og 
Senter for menneskerettigheter, 30. november 2006  
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- Innledning om menneskerettighetenes betydning for norsk rettslig 
argumentasjon, Rettspolitisk forenings høstseminar, 22. september 
2006  

- Verken uttømmende eller uuttømmelig: Hvilke kriterier avgjør hva som 
utgjør relevante diskrimineringsgrunnlag etter artikkel 14 i Den 
europeiske menneskerettighetskonvensjon? Fremleggelse av 
forskningsarbeid, forskergruppen Internasjonale relasjoner 3. mai 2006, 
samt rettsvitenskapelig gruppe, Senter for menneskerettigheter, 27. 
april 2006 

- Dynamisk tolking av menneskerettighetskonvensjoner: Mulige 
forståelser og tenkelige rasjonaler, faglunsj, Avdeling for kvinnerett, 
Institutt for offentlig rett, 14. desember 2006  

- Diskrimineringsvernet i Norge: Utfordringer, foredrag for Stortingets 
justiskomite, 2. mai 2006  

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 
- The International Court of Justice and Companies, fremleggelse av 

forskningsarbeid, workshop, Queen Mary College, University of 
London, 19. mai 2006 (i regi av Queen Mary College/tidsskriftet 
International Community Law Review) 

- Tilbakevirkende lovgivning og EMK: Mellom rettsstat, reguleringsstat 
og individuell verdighet, fremleggelse av forskningsarbeid, 
forskerseminar om tilbakevirkning, Det juridiske fakultet/Institutt for 
offentlig rett 11. januar 2006 

- Er det legitimt å tolke Den europeiske menneskerettighetskonvensjon 
dynamisk? Fremleggelse av forskningsarbeid, forskerseminar Norsk 
suverenitet i det 21. århundre – spenninger mellom rett og politikk, 
Institutt for offentlig rett/NUPIs hegemoniprogram, 15. juni 2006  

- Deltakelse på International Law Association’s årlige møte, Toronto, 
juni 2006 

- ”Bredt flertall for vern mot diskriminering”, intervju, Senter for 
seniorpolitikks websted www.seniorpolitikk.no, 20. desember 2006  
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- Debattdeltakelse om menneskerettigheter i dag (med Tore Lindholm, 
Petter Eide), NRK P2 Sånn er livet, 23. oktober 2006  

Veiledning av masteroppgaver, Det juridiske fakultet 2006 (ferdigstilte 
2006): 

- Bendik Velde Koslung: Organisasjonspliktklausuler på 
arbeidsmarkedet og negativ organisasjonsfrihet etter Den europeiske 
menneskerettighetskonvensjon artikkel 11 

- Elisabeth Sanneland: Opprørsbevegelsers plikter etter internasjonal rett 
i interne væpnede konflikter  

7. Annen virksomhet 

- Ansvarlig redaktør, Nordisk tidsskrift for menneskerettigheter: Nordic 
journal of human rights 

- Book review editor, Nordic Journal of International Law 

- Førsteopponent, doktorgradsdisputas, Juridiska fakulteten, Lunds 
Universitet, februar 2006 (Radu Mares: The Incremental 
Institutionalisation of Corporate Social Responsibilities: Synergies 
between the Practices of Leading Multinational Enterprises and Human 
Rights Law) 

- Daglig leder/fagsekretær, forskningsstiftelsen Institutt for demokrati- 
og legitimitetsanalyse (IDA) (www.idaonline.no) 

- Medlem av komiteen for Oxford University Society Norway 

- Norway editor, Oxford Reports of International Law Decisions in 
Domestic Courts (Oxford University Press) 

- Fungerende leder for Det juridiske fakultets forskergruppe 
Internasjonale relasjoner annet halvår 2006 

- Rapporteur for Norway, European Society of International Laws 
prosjekt Mapping International Law in Europe 

- Noteansvarlig for menneskerettsloven mv, Norges Lover 
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Svein Eng 
professor 

 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Forskningsområder 
Jeg har i løpet av året arbeidet med ny utgave av boken Rettsfilosofi. 
Forøvrig har jeg arbeidet videre særlig med følgende hovedtemaer i min 
forskning: (i) valg av begrunnelsesmåter, (ii) rettskildelærens grunnlag, og 
(iii) enkelte grunnbegreper i allminnelig avtalerett og forvaltningsrett. 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet  
- Forelesninger Allmenn rettsteori 

- Kurs Forvaltningsrett, praktikum, metode 

- Kurs ExFac 

- Sensur Allmenn rettsteori 

- Sensur ExFac 

- Oppgaveretting 

3. Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg  
- Formann Biblioteksutvalget ved Det juridisk fakultet 

- Medlem av Biblioteksstyret ved UB 

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning 
utenom fakultetet 

- Sensor mastergrad filosofi NTNU 

- Referee Ratio Juris 

- Referee Legisprudence 

- Samtaler/ Veiledning to utenlandske doktorgradsstipendiater om 
rettsfilosofi og norsk jus 

- Samtaler/ Veiledning norsk filosof og phd-kandidat om rettsfilosofi 
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6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 

- Bidragsyter til, og deltaker på møter om, IVR Encyclopaedia of 
Jurisprudence, Legal Theory and Philosophy of Law 

7. Annen virksomhet 

- Ansvarlig faglærer for Examen Facultatum 

- Medlem av Editorial Board til tidsskriftet Legisprudence 

- Redaktør av Institutt for Offentlig Retts skriftserie 
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Ståle Eskeland 
Professor dr. juris 

 

1. Forskningsvirksomhet 
a) Forskningsområder 2006  

- Fortsatt arbeid med internasjonal strafferett 

- Fortsatt arbeid med bevisproblemer i strafferetten og gjenopptakelse 

- Fortsatt arbeid med boken ”Justismord og gjenopptakelse” 
(arbeidstittel). Redaktør sammen med professor Anders Bratholm 

- Arbeid med boken ”Behovet for et paradigmeskifte ved bevisvurdering 
i straffesaker” (arbeidstittel). Redaktør sammen med professor Per 
Brandtzæg 

b) Publikasjoner2006 

- ”Straffansvar for fangebehandling”, innlegg i Aftenposten 8. januar 
2006 

- ”Professor Grevers faglige ansvar”, innlegg i Aftenposten 6. juni 2006 
- ”USAs omdømme – og Norges”, innlegg i Aftenposten 19. juni 2006 

(sammen med Fredrik S. Heffermehl) 
- ”Atomavrustning er en rettsplikt”, innlegg i Aftenposten 15. oktober 

2006 (sammen med Fredrik S. Heffermehl og Bjørn Hilt) 
- ”Avtalene er uangripelige”, innlegg i Aftenposten 28. november 2006 
- ”Ingen beskyldning mot familien Johnsen”, Dagbladet og 

Klassekampen 15. desember 2006 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet  
- Undervisning i strafferett og straffeprosess på embetsstudiet/ 

mastergradsstudiet 

- Undervisning på sommerskolen for studenter fra University of North 
Dakota 

- Undervisning i internasjonal strafferett 
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- Veileder for studenter som skriver spesialoppgave 

- Veileder for doktorgradstipendiat Niels Kristian Axelsen 

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning 
utenom fakultetet 

- ”Finnes det et folkerettslig holdbart grunnlag for NATOs angrep på 
Kosovo/Jugoslavia 24. mars 1999?” Innlegg på Folkrättsseminarium 
Stockholm 28. januar 2006 

- Faglig vurdering av FAFO-rapport om norske selskapers strafferettslige 
ansvar for handlinger begått i utlandet (John Karlsrud), 13. juni 2006 

- ”Justismord som målestokk for rettstryggleik i straffesaker” - 
Innledning på Sunnfjordske krimdagar 29. september 2006 

- Faglig vurdering av spørreskjemaundersøkelse - ”Rettsoppfatninger i 
Norden” (førsteamanuensis Leif Petter Olaussen m.fl.), 24. oktober 
2006 

- Deltaker i opprop for et internasjonalt forbud mot atomvåpen, 24. 
oktober 2006 

- Innledning på seminar på Senteret for Holocaust- og livssynsstudier om 
straffesaken mot tidligere politiinspektør Knut Rød, 30. november 2006 

- Faglig vurdering av spørsmål i FAFO-rapport om  

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 
- Faglig ansvarlig for dagsseminaret ”Rettsmedisinsk sakkyndighet i 

fortid, nåtid og fremtid: Mot et paradigmeskifte ved vurdering av 
rettmedisinsk sakkyndighet” (sammen med professor Per Brandtzæg, 
Det medisinske fakultet). Gamle Festsal 18. september 2006 

- Deltakelse på Institutt for off. retts seminar på Oscarsborg 30-31. 
august 2006 

7. Annen virksomhet 
- Medlem av Styret i Rettssikkerhetsfondet 

- Medlem av Den norske Pugwashkomiteen 
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- En rekke uttalelser til pressen om aktuelle faglige spørsmål 

- Svar på et stort antall henvendelser fra advokater, offentlige 
institusjoner og privatpersoner om rettslige spørsmål innenfor mine 
fagområder 
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Ole Kristian Fauchald 
Førsteamanuensis 

 

1. Forskningsvirksomhet 
a) Forskningsområder 
Jeg har arbeidet videre med en større avhandling om ”International 
Environment-Related Standards. An analysis of their nature, functions and 
legal status”. Avhandlingen dreier seg om utviklingen i bruk av tekniske 
ikke-bindende normer i folkeretten, med særlig fokus på miljøområdet, samt 
om hvilken rettslige status disse normene vil ha. Jeg avsluttet 
artikkelprosjekter innenfor norsk forfatningsrett, miljørett og genteknologi. 
Jeg påbegynte arbeid med artikkelprosjekter innenfor internasjonal 
investeringsrett og internasjonal handelsrett, særlig knyttet opp mot 
investeringstribunaler og tjenesteavtalen i WTO. Prosjektene er knyttet opp 
mot prosjekter igangsatt under Forskergruppen i internasjonale relasjoner. I 
forbindelse med forskningsopphold i Kina har jeg også igangsatt arbeide 
med innsamling av materiale om Kinas bilaterale handelsforbindelser. 
Forskningstermin med opphold i Kina og Hong Kong i til sammen 9 
måneder påbegynt i september. 

b) Publikasjoner: 

- Fauchald, Ole Kristian; Jakhelln, Henning; Syse, Aslak. Festskrift til 
Carl August Fleischer - dog fred er ej det bedste. Oslo: 
Universitetsforlaget 2006. 680 s. 

- Rapport om Norge i Yearbook of International Environmental Law, 
vol. 16 

- Forord i Yearbook of International Environmental Law, vol. 16 

- Co-editor-in-chief for Yearbook on International Environmental Law, 
vol. 16 (800 sider). 

- Fauchald, Ole Kristian; Thorud, Kjersti Schiøtz. Protection of investors 
against expropriation – Norway’s obligations under investment treaties. 
I: dog Fred er ej det Bedste... Festskrift til C.A. Fleischer på hans 70-
årsdag 26.august 2006. Oslo : Universitetsforlaget 2006. s. 113-150 
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- Jakhelln, Henning; Fauchald, Ole Kristian; Syse, Aslak. Carl August 
Fleischer – 70 år. I: dog Fred er ej det Bedste... Festskrift til C.A. 
Fleischer på hans 70-årsdag 26.august 2006. Oslo : Universitetsforlaget 
2006. ISBN 82-15-00960-3. s. 1-13 

- Fauchald, Ole Kristian. GMOs and Precaution in Norwegian Law. I: 
Implementing the Precautionary Principle: Earthscan / James & James 
2007. 20 s. 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet 
- Emneforelesning og integrasjonsforelesning for profesjonsdelen 

- Forelesninger i folkerett, 2. avdeling 

- Introduksjonsforelesninger for 2. avdeling 

- Fakultetsoppgavegjennomganger, 2. avdeling 

- Kurs og PBL i folkerett 

- Veiledning av studentavhandlinger 

- Undervisning for utenlandske masterstudenter 

- Organisering av en ukes ekskursjon for utenlandske 
masterstudenter til Geneve 

3. Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg 
- Medlem av Instituttrådet 

- Leder av forskergruppen i internasjonale relasjoner 

- Medlem av den Nasjonale forskningsetiske komité for 
naturvitenskap og teknologi (NENT) 

- Leder av Programutvalget for LL.M. in Public International Law 

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning 
utenom fakultetet 

- Deltakelse i doktorkandidatvurdering ved Aarhus Business School 

- Diverse forelesninger ved Southwest University of Politics and 
Law i Chongqing 
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- Interpretation and implementation of Article VI:5 of GATS - the 
case of China, foredrag ved International Conference on WTO 
Dislocations and Solutions, Chongqing 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 
- Deltakelse på International Law Association konferanse 5.-9. juni 

- Deltakelse på diverse seminarer i regi av Forskergruppen i 
internasjonale relasjoner 

- Deltakelse på diverse seminarer i regi av Forskergruppen i 
naturressursrett 

7. Annen virksomhet 
- Redaksjonsmedlem i Retfærd 

- Leder av fleksibel læringsprosjekt som tar sikte på publisering av 
multilaterale traktater på internett, to ansatte på prosjektet. 

- Redaktør av Festskrift til Carl August Fleischer 
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Carl August Fleischer 
professor 

 

1. Forskningsvirksomhet 
a) Forskningsområder 
På samme måte som i foregående år har det vært tegn til økende forståelse 
av grunnrenteproblematikken og mer generelt problematikken omkring 
faglige feil og uforsvarlige forsøk på overføring av verdier fra enkelte 
grupper til andre – i samsvar med de rettskildesynsmåter jeg tidligere har gitt 
grunnlag for. Denne forskningsvirksomheten er ført videre, angående så vel 
norsk offentlig rett og privatrett samt internasjonal rett.  

b) Publikasjoner 

- Korrupsjonskultur, kameraderi og tillitssvikt i Norge 

- Folkeretten og norsk ressursforvaltning i nord. (Foredrag på Polhavs-
konferansen i Tromsø 19. januar 2006) I: Om norsk forvaltnings-ansvar 
i nordområdene. Oslo 2006 

- Forskningsfusk, faglig svikt og kameraderi. Etterord i Jon Hustad, 
Varsleren. 

- Jurisdiksjon i Nordområdene og Svalbardregionen. (Sjømilitære Sam-
funds Sjømaktkonferanse 2006, lagt ut på Samfundets nettsider.) 

- Lovprosess for vern (av Oslomarka). Til Oslo og Omland Friluftsråds 
75 års jubileums konferanse (på Friluftrådets nettsider) 

- Kritisk blikk på ekspropriasjonsretten. (Foredrag Statens Vegvesens 
grunnervervskonferanse 2006; på Vegvesenets nettsider) 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet  
- Forskningsfri (likevel enkelte forelesninger i folkerett) 

4. Deltakelse i lovgivningsarbeid o.l. 
- Jfr. nedenfor under pkt. 6. 
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5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning 
utenom fakultetet 

Foredrag m.v.: 
- Oslomarka 
- Juridisk grunnforståelse 
- Reelle hensyn, tekstforståelse og resonnement 
- Etikk og moral i et juridisk perspektiv 
- Rettskilder: bl.a. om grunntrekk i rettskildelæren; samt om ned-

vurdering av reelle hensyn og andre tilfeller av feilaktig rettskildebruk 
- 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. 

- Ekspropriasjon, derunder om faglig svikt 
- Manglende rettssikkerhet 
- Korrupsjonskultur, kameraderi og tillitssvikt 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 

- Kontinuerlig arbeid med norsk lovgivning, andre norske og inter-
nasjonale regler, inklusive traktater, som Utenriksdepartementets 
rådgiver i folkerett. Spørsmål om tiltak til avvergelse av hav-
forurensning mv. Diverse spørsmål om oljevirksomhet, rørledninger, 
fiske, og annet angående jurisdiksjon i norske havområder 
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Marit Halvorsen 
professor 

 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Forskningsområder 
Jeg kom til Institutt for offentlig rett fra Institutt for privatrett i juni 2006 i 
50 % stilling, og rykket opp til professor i oktober 2006. Jeg redegjør for 
enkelthets skyld for all virksomhet i 2006 her, selv om halve året "tilhørte" 
Institutt for privatrett. Min forskning i 2006 dreiet seg om rettslig regulering 
av humant biologisk materiale for medisinske formål, og var for det meste 
knyttet til ferdigstillelse av monografien "Norsk biobankrett", jfr. neste 
punkt. 

b) Publikasjoner 

- Anmeldelse av Simonsen og Nylenna, "Helseforskningsrett. Den 
rettslige regulering av medisinsk og helsefaglig forskning", i 
Forskningsetikk nr 2/2006, s. 22 

- Anmeldelse av Simonsen og Nylenna, "Helseforskningsrett. Den 
rettslige regulering av medisinsk og helsefaglig forskning", kommer i 
Tidsskrift for erstatningsrett 

- Norsk biobankrett. Rettslig regulering av humant biologisk materiale, 
Oslo 2006 (265 s.). 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet  
- "Rettskilder til fots", kurs, 1. avdeling 

- "Fast eiendoms rettforhold", kurs, 1. avdeling 

- "Velferdsrett", kurs, 2. avdeling 

- Introduksjonsforelesning "Juss og litteratur" for 1. avdeling 

- "En linje i europeisk rettshistorie: Naturrett", integrasjonsforelesning, 
fellesdelen (studieordningen 1996) 

- "Introduction to Norwegian Legal History", forelesning, sommerskolen 

- Veiledning av 1 stor og 3 små studentavhandlinger 
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3. Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg  
- Leder Fakultetets likestillingsutvalg 

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning 
utenom fakultetet 

- "Human biological materiale and property rights" [Vitenskapelig 
foredrag]. Nordic Conference on Medical Law; 31.03.2006 - 
02.04.2006 

- " Hvilke krav stiller helselovene av 1999 til legene?" 
[Populærvitenskapelig foredrag]. Årssamling for avdelingsrådgivere og 
støttegruppemedlemmer i Den norske Lægeforening; 02.02.2006 - 
03.02.2006 

- "Sentrale pasientrettigheter. Samtykke og retten til helsehjelp", 
forelesning på Innføringskurs i helserett, Juristenes utdanningssenter, 8-
9/5. 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 
- Nordic Conference on Medical Law, Uppsala 31/3-2/4 

7. Annen virksomhet 
- Varamedlem Regional forskningsetisk komité for medisin, helseregion 

sør II 
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Ola Rambjør Heide 
stipendiat 

 

1. Forskningsvirksomhet 
a) Forskningsområder 

PhD-avhandling om Grunnlovens grenser for norsk deltakelse i 
internasjonalt samarbeid, herunder Grunnlovens bestemmelser om 
traktatinngåelse, overnasjonalt samarbeid og militært samarbeid. 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet  
- Kursundervisning i statsforfatningsrett og folkerett 
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Anne Hellum 
Dr. juris, professor 

 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Forskningsområder 

Jeg arbeider med menneskerettigheter i kvinne- og kjønnsperspektiv i Norge 
og tredje verden. I norsk sammenheng arbeider jeg med den 
menneskerettslige integritets- og diskrimineringsbeskyttelsen i det kulturelt 
komplekse Norge gjennom deltakelse i KULKOM og DEMROK. I 
bistandssammenheng arbeider jeg med å utvikle konseptet rettighetsbasert i 
forhold til to aspekter ved retten til adekvat levestandard; kvinners adgang til 
land og vann. Arbeidet munner ut i artikler og redigerte bøker. Under 
publisering er antologien Human rights,  gendered realities and plural  
legalities i samarbeid med professor Julie Stewart, UiZ og professor 
Shaheen Ali, UiO/Warwick. 

b) Publikasjoner i 2006 

- Menneskerettigheter, pluralisme, kompleksitet og integrasjon, Fred er 
ei det beste, Festskrift til Carl August Fleischer, Fauchald, Jakhelln og 
Syse (red) Universitetsforlaget 

- Hellum, Anne, “The Indivisibility of Water, Land and Food in Local, 
National and Human Rights Law: The Case of Women’s Gardens in 
Mhondoro, Zimbabwe,” in Food and Human Rights in Development 
Vol.II, Wenche Barth Eide and Uwe Kracht (eds), Intersentia.  

- Hellum, Anne and Anne Lene Staib Knudsen, “From Human 
Development to Human Rights: A Southern African Perspective on 
Women’s and Girls’ Right to Reproductive Choice”. Forum For 
Development Studies No. 1-2006  

- Anne Hellum and Bill Derman, “Livelihood rights perspective on water 
reform: Reflections on rural Zimbabwe, Available online 8 September 
2006, in Land Use Policy doi:10.1016/j.landusepol. 2006.06.001 

- Hellum, Anne, ” Frihet og likhet. Tove Stang Dahls forfatterskap i et 
nøtteskall, Prosa 06.06. 
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- Hellum, Anne ”Hva foregår av kvinne- og kjønnsforskning på 
fakultetene og instituttene ved UiO? Avdeling for kvinnerett”, Bulletine 
2, 06, Utgitt av Senter for kvinne- og kjønnsforskning, UiO.  

2.  Undervisning ved Det juridiske fakultet 
- Veiledning 3 doktorgradsstipendiater, 3 mastergradsstudenter retts-

vitenskap, 1 mastergradsstudent SMR, 1 mastergradsstudent IKRS, og 
1 10 vekttalls oppgave rettsvitenskap.  

- Kurs i rettssosiologi 4 avdeling vår og høst 2006 

- Kurs i internasjonal kvinnerett vår 2006 

- Forelesninger mastergradsprogrammet i rettssosiologi, høst 2006 

- Seminar på doktorgradsprogrammets B del, høst 2006  

3. Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg 
- Rådsmedlem Institutt for offentlig rett 
- Medlem av forskningsutvalget ved Det juridiske fakultet 
- Medlem av romkomiteen for omdisponering av Domus Nova ved Det 

juridiske fakultet  
- Leder nasjonalt utvalg for å utrede tiltak for å stimulere til kvalitet i 

forskningen, oppnevnt av Det juridiske fakultet i Oslo. 
- SUMs styre (vara for styreleder) 
- SMRs styre (vara for styreleder) 
- UiOs Nord/Sør utvalg (vara) 
- Programstyremedlem Utviklingsveier i sør (UTISØR), NFR 
- Medlem Rett og demokrati utvalget,  NFR 
- Programstyret for bachelorprogrammet kjønn, feminisme og 

likestilling, UiO (vara)-  Medlem av utvalg oppnevnt av rektor ved 
UiO for å utforme mandat for senter for islamske studier ved 
Universitetet i Oslo 

- Styremedlem FEMNET, nasjonalt nettverk for feminisme og multi-
kulturalisme, koordinert av Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved 
UiO 
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4. Deltakelse i lovgivningsarbeid o.l. 
- Ble i oktober oppnevnt som medlem i et utvalg som skal foreslå tiltak 

for å bedre situasjonen for personer utsatt for voldtekt. Utvalget skal 
avgi sin innstilling (NOU) innen oktober  2007) 

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning uten-
om fakultetet 

- Biveilder en Phd student i rettsantropologi Michigan State University. 

- Biveileder 5 mastergradsstudenter ved SEARCWL, University of 
Zimbabwe 

-  2 t. forelesning CEDAW and Rights Based Development, på 
mastergradsprogrammet Gender and Development ved 
NORAGRIC/UMB, 18 januar 

- 3t. forelesning  masterkurs Sexual and Reproductive Rights ved 
Institute for Community Medicine, ISAM, 19 april 

- 2 t forelesning på NORAGRICs masterkurs Development Theory and 
Policy. “Strategies for Women and Gender Equality in Development”,  

- Foredrag om menneskerettigheter og kulturell kompleksitet i Arbeids 
og inkluderingsdepartementet, 9 mai. 

- Foredrag på seminar om evaluering av NORADs stipendprogram, 
“Utvikling av regionalt  masterprogram i kvinnerett for sørlige og 
østlige Afrika”. NORAD 22 februar.  

- ”Intersections of Law, Human rights and water management”, foredrag 
på seminar i utviklingsrettsgruppen ved Det juridiske fakultet, SMR 20 
januar. 

- Kommentator til Farhat Tajs opplegg om Legal Pluralism and Political 
Islam, FEMNETS seminarseries ved Senter for kvinne- og 
kjønnsforskning ved UiO 6 mars 

- “Juss og juks anno 2006. Fra likestillingslov til FNs 
kvinnekonvensjon”, Kvinneretten og kvinnekriminologisk 
arbeidsgruppe 30 år, Jubileumsseminar 28 september DOMUS NOVA 
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- Paper om  Land Restitution in South Africa: the Ambiguities of 
Devolution in Limpopo  Province med Bill Derman, Conference on 
Law and Governance ved Max Plank Institute of Anthropology, 
Program for Legal Anthropology, Halle 9-11 November 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 

Deltatt: 
- ”Fra evaluering til revidering av Strategi for kvinne- og 

likestillingsrettet utviklingssamarbeid”, NORAD 19. januar  

- Krafttak for juridisk forskning, Lysebu 9-10 februar 

- Fakultetets  undervisningskonferanse, Gamle festsal april 

-  Globalization and the political theory of the welfare state and 
citizenship,  

 Conference Aalborg University 4-5 mai 

- Regional Colloqium in Women’s Law, University of Cape Town, UCT, 
17-21 juli 

- Institutt for offentlig retts årlige seminar, Oskarsborg, 30-31 august 

- Kvinnerettsdag 11. desember 2006 

Arrangert: 

- Human Rights at the Interface, forskerkurs I regi av RIKS  2- 3 mars   

- RIKS seminarserie v/ 06 og h/06 

- Internt forskerseminar Avdeling for kvinnerett v/06 

- Internt medietreningskurs i samarbeid med Elin Bjørnsen for vit.ass. og 
stipendiat  

- DEMROK seminar med forsker Tordis Borchgrevink ”Globalizing 
Secularity? Human Rights between belief and Pragmatics of Civility”. 

- Islam, Institutions and Authorities, forskerseminar i samarbeid med 
SMR 
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- Contestations over land rights in South Africa, seminar ved SMR i 
samarbeid med NORAGRIC og Sør Afrika programmet. 18 august. 

- Workshop NFU konferansen Rights and Development, Oslo 13-15       
september 

- Deltok i arrangementskomiteen for Asiakonferansen  om Legal 
Pluralism, Sundvollen 9-11 september  

7. Annen virksomhet 
- Professorbedømmelse, UiB 

- Bedømmelse amanuensisstilling, Københavns universitet 

- Phd bedømmelse, Aarhus universitet 

-  Phd bedømmelse, Københavns universitet 

-  Bedømmelse av doktorgradsstipend, arbeidsstipend og mastergrads-
stipend, KULKOM, UiO 

- Doktorgradsbedømmelse, Det juridiske fakultet i Oslo 

- Mentor, UiOs mentorprogram for post.doc stipendiater 

-  Leder Avdeling for kvinnerett (AFK) 

- Leder av forskergruppen Rettigheter, individer, kultur og 
samfunn(RIKS) 

- Prosjektleder Bistandsrelevant kvinnerett, finansiert av UD/NORAD/ 
NFR 

- Prosjektleder ”Religion, demokrati og menneskerettigheter” 
(DEMROK), i samarbeid med professor Hege Skjeie, finansiert av 
NFR, Kvinne og kjønnsforskningsprogrammet 

- Prosjektleder 2”Fra formelle til reelle rettigheter” NFR, IMER 
programmet 

- Southern and Eastern Africa Center for Women’s Law (SEARCWL) 
Prosjektleder samarbeidsavtale SEARCWL /Avdeling for kvinnerett, 
finansiering NORAD 
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- Medlem av Forskergruppemedlem Kulturell kompleksitet i det nye 
Norge (CULCOM), leder forskergruppen transnasjonale prosesser.  

-  Fagansvarlig ved AFK for konsulentavtale mellom SMR og NORAD 
om oppdrag i bistandsrelevant virksomhet, prosjektleder underavtale 
SMR og AFK 

- Redaksjonsutvalget for Social Justice and Global Development, 
Electric Law Journal, School of Law, University of Warwick 
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Ragnhild Hennum 
Førsteamanuensis 

1. Forskningsvirksomhet 

a)  Forskningsområder 
I 2006 var min forskningsvirksomhet konsentrert om EU strafferett og 
dennes innflytelse på norsk rett. Arbeidet har et særlig fokus på 
rettstilstanden etter (EU) Domstolens dom av 13. september 2005 der 
Domstolen annullerte Rådets rammeavgjørelse fra 27. januar 2003 om 
strafferettslig beskyttelse av miljøet.  Jeg hadde noe undervisningsfri i 2006 
for å skrive et kvalifiseringsarbeid om EU strafferett, prosjektet er fremdeles 
under arbeid og derfor ikke publisert ennå.  I 2006 brukte jeg også mye tid 
på Forskergruppen Samfunnskontroll og Rettssikkerhet som jeg leder – i pkt 
7 er det en nærmere beskrivelse av forskergruppen. 

b)  Publikasjoner 

- Kriminalisering av onde hensikter Ytring. I: Tidsskrift for strafferett  
Nr. 2, 2006 

- ”Vil en grooming-bestemmelse fungere i Norge?” Innlegg fra Nordisk 
seminar om ”Grooming” 10. mars 2006. Oslo: justisdepartementet. 

- ”Dommeravhør og menneskerettigheter - konvensjonspraksis om særlig 
sårbare vitner” i: dog Fred er ej det Bedste… Festskrift til Carl August 
Fleischer 

- ”Strafferett og straffeprosess” i Straff og rett, Liv Finstad og Cecilie 
Høigård (red) Oslo: Pax-forlag, 2006 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet  

- Straffeprosess 4. avdeling – forelesninger (12 timer vår, 16 timer høst) 

- Fellesprosess 4. avdeling – forelesninger (10 timer vår, 12 timer høst) 

- JUROFF1500 – strafferett for ikke jurister (8 timer forelesninger og 8 
timer kurs høst 2006) 

- Sommerskolen for studenter fra Dakota (forelesning 2 timer vår 2006) 

- Introduksjonsforelesning 4. avdeling (1 time høst 2006) 
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- KRIM2906 Homoforskning (2 timer forelesning vår 2006) 

- Jeg har i løpet av 2006 veiledet flere juridiske masteroppgaver 

3. Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg  
- Juridisk fakltets representant i UiOs komite for den faglig predagogiske 

dagen 3. januar 2007 

4. Deltakelse i lovgivningsarbeid o.l. 
- Ble i oktober oppnevnt som medlem i et utvalg som skal foreslå tiltak 

for å bedre situasjonen for personer utsatt for voldtekt. Utvalget skal 
avgi sin innstilling (NOU) innen oktober 2007) 

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning 
utenom fakultetet 

- Foredrag om rettsapparatets behandling av saker om seksuelle 
overgrep mot barn på UiOs faglig pedagogiske dag 3. januar 2006. 

- Innlegg på Nordisk seminar om ”Grooming” i Oslo 10. mars 2006, 
i regi av Justisdepartementet 

- Kort presentasjon av norsk straffeprosess for en gruppe kinesiske 
jurister IMR, 12. mai 2006. 

- Foredrag om straffeloven § 219 på sentrum politistasjon i Oslo for 
politifolk og sosialarbeidere i Oslo (8. juni 2006) 

- Foredrag om straffeloven § 204 for flere kvinneorganisasjoner 
(Oslo 14. juni 2006) 

- Innlegg om bevissthet på vitenskapskafeen som ble arrangert 22. 
september 2006 i forbindelse med UiOs forskningsdager  

- Foredrag om svensk, finsk og norsk prostitusjonslovgivning. På 
workshop arrangert av kvinneorganisasjoner under 
Globaliseringskonferansen, 21. oktober 2006. 

- Presentasjon av forskergruppen samfunnskontroll og rettssikkerhet 
fro de administrativt ansatte ved Juridisk fakultet, 23. oktober 
2006  
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- Innledning om EU strafferett på instituttlunsj, Institutt for offentlig 
rett 21. november 2006. 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 

- Deltakelse på konferanse om ”Krafttak for juridisk forskning” 
Voksenkollen 9-10. februar 2006. 

- Deltakelse på Nordisk seminar om ”Grooming”  i Oslo 10. mars 
2006, i regi av Justisdepartementet. 

- Deltakelse på bevisteoretisk seminar i regi av Forskergruppen 
Samfunnskontroll og Rettssikkerhet, Oslo 30-31 mai 2006. 

- Institutt for offentlig retts seminar Oskarsborg 30-31 august 2006 

- Deltakelse på konferanse om sakkyndigbevis, UiO, 18. september 
2006 

- Deltakelse på forskningsrådets seminar om security delen av EUs 
7. rammeprogram 16. november 2006 

- Deltakelse på løpende seminar (4 seminarer) i regi av 
forkergruppen samfunnkontroll og rettsssikkerhet 

7. Annen virksomhet 

- Opprettselse av forskergruppen samfunnskontroll og rettssikkerhet. 
Forskergruppen samfunnskontroll og rettssikkerhet ble opprettet i 
februar 2006 og består av forskere med bakgrunn i strafferett, 
straffeprosess, forvaltningsrett, kriminologi, rettssosiologi, etikk og 
internasjonale men-neskerettigheter. Forskergruppen ønsker å fange 
opp problemstillinger i skjæringspunktet mellom samfunnsvitenskap og 
juss som oppstår som følge av samfunns- og rettsutviklingen. Institutt 
for offentlig rett fungerer som vertsinstitutt. 

 Forskergruppen har valgt å konsentrere sin innsats på tre tematiske 
områder:  

 Nye former for kriminalitet og nykriminalisering, eksempelvis 
økonomisk kriminalitet, terrorisme, kriminalitet knyttet til elektro-niske 
nett, trafficking og menneskesmugling. 
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Myndighetenes kontrollvirksomhet og endringer i straffepolitikken, 
herunder greneseområdene mellom strafferetten og straffeprosessen og 
mellom strafferetten og forvaltningsretten. 

Rettssikkerhet og andre rettsstatsprinsipper. Dette inkluderer 
overgripende temaer som forbudet mot dobbeltforfølgning og 
uskyldspresumpsjonen. 

Se: http://www.jus.uio.no/forskning/grupper/samfunnskontroll 
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Alf Petter Høgberg 
Førsteamanuensis 

 

1. Forskningsvirksomhet 
a) Forskningsområder 

 Jeg har i det vesentlige forskning på problemstillinger knyttet til 
hvitvasking. Jeg har også gjort noen mindre studier på kontrakts-rettens 
og rettsteoriens område 

b) Publikasjoner 

- Kontraktstolkning. Særlig om tolkningsstiler ved fortolkning av 
skriftlige kontrakter.. Oslo: Universitetsforlaget 2006. ISBN 
8215009832. 360 s.  

- Internasjonalisering av kontraktsretten. Tidsskrift for forretningsjus 
2006;12(2):108-125 

- Tolkningsstiler ved kontraktstolkning - en introduksjon. Jussens venner 
2006;41(2):61-108 

- Om kritikkene av fenomenet reelle hensyn, begrepet ’reelle hensyn’ og 
termen ”reelle hensyn”. Publisert i Dog fred er ej det bedste, Festrift til 
Carl August Fleischer. Oslo: Universitetsforlaget 2006. ISBN 
8215009603 

- Leder om ytringsfrihet belyst ved karikaturstriden. Retfærd : nordisk 
juridisk tidsskrift 2006;113(2):2-5  

- Om forberedelse av terrorhandlinger og såkalt fremskutt fullbyrdelse. 
Aftenposten [Avis] 23.09.2006 

- Kronikk: Den lovstridige forskrift. Dagsavisen 2005;2006:4-4 
- Kommentar vedr. UDI-saken. Dagsavisen [Avis] 29.05.2006 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet  
- Forelesninger i strafferett 

- Kurs i strafferett 

- Kurs i straffeprosess 
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- Kurs i ex.fac. 

- Kurs i kjøps- og avtalerett 

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning 
utenom fakultetet 

- Fra “enighet” til “berettigede forventninger” – om den normative 
komponent i den avtalerettslige og kontraktsrettslige 
intensjonalitetsargumentasjon [Vitenskapelig foredrag]. 
Rettsteoriseminar for vitenskapelige ansatte ved Juridiske fakultet, 
Universitetet i Bergen; 06.06.2006 - 07.06.2006 

- Hvitvasking [Vitenskapelig foredrag]. Seminar i forskergruppen 
Samfunnskontroll og rettsikkerhet; 06.09.2006 - 06.09.2006 

- I hvilken grad bør rettsanvendelsestvil komme tiltalte til gode? 
[Vitenskapelig foredrag]. Selvvalgt prøveforelesning for den juridiske 
doktorgrad; 08.02.2006 - 08.02.2006 

- Om advokaters plikter etter hvitvaskingsregelverket 
[Populærvitenskapelig foredrag]. Advokatforeningens ajourføringskurs 
høsten 2006; 17.11.2006 - 01.12.2006 

- Utvikling av problemstillinger i rettsvitenskapelige avhandlinger 
[Vitenskapelig foredrag]. Seminar for de vitenskapelige assistenter ved 
Institutt for offentlig rett; 12.05.2006 - 12.05.2006 

- Tolkningsstiler [Vitenskapelig foredrag]. Institutt for privatretts 
seminarrekke; 07.03.2006 - 07.03.2006 

- Om tvangsmidler ved etterforskning, avverging og forebygging av 
terrorhandlinger. Kanal 24 [Radio] 26.09.2006 

- Internasjonalisering av kontraktsretten [Vitenskapelig foredrag]. 
Prøveforelesning for den juridiske doktorgrad - oppgitt emne; 
08.02.2006 - 08.02.2006 

- Tilbakevirkende lovers betydning for fortolkningen av kontrakter 
[Vitenskapelig foredrag]. Seminar om tilbakevirkning; 11.01.2006 - 
11.01.2006 
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- Tolkning av avtaler som innebærer myndighetsutøvelse. Om det 
privatrettslige og det offentligrettslige perspektiv og harmoniseringen 
av disse perspektiver. [Vitenskapelig foredrag]. Instituttlunsj - Institutt 
for offentlig rett; 29.08.2006 - 29.08.2006 

7. Annen virksomhet 
- Formann i Norsk forening for Rettsfilosofi 

- Norsk redaktør for Retfærd frem til november 2006 
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Benedikte Moltumyr Høgberg 
stipendiat 

1. Forskningsvirksomhet 
a) Forskningsområder 
I løpet av 2006 har jeg arbeidet med mitt doktorgradsprosjekt om 
tilbakevirkende lover. 

b) Publikasjoner 

- Tilbakevirkningsforbudet – mer enn én rettsregel? I Festskrift til C.A. 
Fleischer s 317. 

- Rt 2006 s 262 (enkepensjon) – intet bidrag til likestilling. I Tidsskrift 
for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål s 161. 

- ”Nye” Grunnloven § 100. I Lov og Rett s 463. 

- Opp en trapp, og inn en dør – et kåseri. I På rett hylle i 50 år. Det 
juridiske fakultetsbibliotek ved Universitetet i Oslo 1956-2006. 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet  
- Manduksjoner i Statsrett. 

- Kurs i Statsrett. 

- Kurs i Rettskilder til fots 

3. Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg  
- Stipendiatrepresentant i Forskningsutvalget i januar/februar 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 
- Tilbakevirkningsseminar, Oslo 11. januar 2006. 
- Nasjonalt PhD-seminar, Hurdal 18.-20. september 2006. 
- Seminar for Forskergruppen konstitusjonelle studier, Lysebu 

november 2006. 
- Forskernettverk for erstatningsrett, Bergen 27.-28. november 

2006. 
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Ingunn Ikdahl 
Stipendiat 

1. Forskningsvirksomhet 
a) Forskningsområder  
Jeg har arbeidet videre med doktorgradsprosjektet om menneskerettslige 
spørsmål i tilknytning til kvinners bruk av jord og eiendomsrettsreformen i 
Tanzania. I tillegg til foredrag og deltakelse på konferanser, har jeg ferdig-
stilt to artikler som vil bli publisert i løpet av 2007. Jeg var i Dar es Salaam, 
Tanzania, i perioden 29.april-29.mai for å samle materiale til dok-
torgradsprosjektet, og hadde en kortere permisjon fra stipendiatstillingen for 
arbeid utført for Bistandsrelevant kvinnerett, bl.a. bidrag til forbere-delse og 
oppfølging av regionalt kollokvium for SEARCWLs master-program i 
Women’s Law, i Cape Town 15.-23. juli 

b) Publikasjoner 

- Legitimering av uenighet: ett blikk på debatten om samkjønnede 
ekteskap, I. Ikdahl og K.B.Sandvik, Kritisk Juss nr. 1(2006), s. 4-20 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet  
- Kvinne- og kjønnsperspektiv (2. avdeling) 

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning 
utenom fakultetet 

- Foredrag/paper: “‘Go home and clear the conflict’– Human rights 
perspectives on gender and formalisation of land rights. 
Illustrations from Tanzania” på NFUs konferanse Ethics, Human 
Rights and Development, UiO/SUM, 13-15. sept 

- Forelesning: “Land rights and the formalisation debate”, for 
masterstudenter på UMB/Noragric, 10. nov 

- Innledning: “Å studere begreper i endring: forsøk på kompleks 
beskrivelse av eiendomsrett”, PhD-seminar om rettshistorie, 15. 
nov. 

- Foredrag/paper: “Human rights perspectives on gender and 
registration of land rights. Examples from Tanzania and South 
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Africa” på seminaret Land Rights for Women - Still Far from 
Reality?, arr. av The Collegium for Development Studies at 
Uppsala University, Uppsala 23. nov 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 
- Seminar Feminisme og multikulturalisme: Interseksjonalitet – et 

nyttig og nødvendig begrep?, SKK 6. feb 
- Human Rights at the Interface, Oslo 2.-3. mars, arr: forsker-

gruppen RIKS 
- Seminar Contestations over Land Rights in South Africa, SMR 18. 

aug. 
- Seminar i nyere kjønnsteori, En innføring til feministisk teori: før 

og etter "den språklige vendingen", 8.sept, NOVA 
- NFUs konferanse Ethics, Human Rights and Development, 

UiO/SUM, 13-15. sept (se pkt 5) 
- Nasjonalt doktorgradsseminar, Hurdalssjøen 18.-20. sept 
- Kvinneretten/IKRS jubileumsseminar 28. sept 
- Nordisk fagseminar om diskrimineringslovgivning i Oslo, JD, 6. 

nov 
- PhD-seminar om rettshistorie, 15. nov (se pkt 5) 
- Seminar Land Rights for Women - Still Far from Reality?, arr. av 

The Collegium for Development Studies at Uppsala University, 
Uppsala 23. nov 

- Diverse seminarer, gjesteforelesninger, faglunsjer osv ved 
Avdeling for kvinnerett 

7. Annen virksomhet 
- Medlem av den norske redaksjonen for Retfærd 
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Jon T. Johnsen 
Professor 

 

1. Forskningsvirksomhet 
a) Forskningsområder 2006 

-  Rettshjelp og menneskerettigheter 
-  Hvordan utvikle forskning om økonomisk kriminalitet 
-  Bevis i straffesaker 

 
b) Publikasjoner 

-  ”Feilkilder ved ekspertbevis. Hvordan kan de påvirke utfallet av 
straffesaker?” Tidsskrift for strafferett 2006;6(4):247-257 

-  ”How has the complexity of the law and the market for legal expertise 
impacted on the development of legal aid in Norway?” International 
journal of the legal profession 2006;13(1):19-39 

-  ”Hva ble Norge dømt for i Strasbourg?” Tidsskrift for rettsvitenskap 
2006;119(1):1-70 

-  Council of Europe, CEPEJ: “Time management of justice systems: A 
Northern Europe study ((CEPEJ(2006)14) (Medasnsvar) 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet  
- Forelesning klinisk kurs 
- Veiledning av 1 doktorgradskandidat 

3. Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg  
- Dekan  
-  Leder for fakultetsstyret 
-  Leder av Justisdepartementets koordineringsgruppe for ”Krafttak for 

juridisk forskning” 
- Leder av Det nasjonale fakultetsmøtet for juridiske fag 
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4. 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). Arbeidsgruppen har avgitt to 
rapporter i 2005  

- Initiert og koordinerer arbeidet med en forskningsrapport om ”Time 
Managent in Nordic Courts”. Rapporten er en del av arbeidet i CEPEJ 
og ble godkjent av CEPEJ plenumsmøte i desember 2006, se pkt 1 b. 
rapporten ventes trykt som en Europarådspublikasjon i løpet av 2007. 
Arbeidsgruppen har også avgitt to andre rapporter i løpet av 2006. 

-  Rådgiver for Justisdepartementet i forbindelse med utarbeidelse av 
stortingsmelding om reformer i rettshjelpsordningene 

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning 
utenom fakultetet 

- Human rights in the development of legal aid in Europe. The policy 
work on legal aid in the European Council and its Commission on the 
Efficiency of Justice (CEPEJ) Paper til Legal Services Research 
Centres 10 konferanse: “Transforming Lives: The Impact of Legal 
Services and Legal Aid.” Belfast 19-21april og Law and Society’ 
Association Conference “Law’s End(s)” Baltimore 6-9 juli.  

-  Best Policies for Legal Aid: The Finnish system in an international 
context Lecture, Post Graduate course “Establishing a Fair and 
Efficient Justice System” Inter University Centre, Dubrovnik, Kroatia, 
24 mai. 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 
- IT konferanse – Wien 31.05-02.06 
- IOR, seminar, Oscarsborg 30 - 31 august 
-  European Council, Comission on the Efficiency of Justice: Tre 

konferanser i Task Force On Delays, et plenumsmøte Strasbourg 
- Et antall konferanser om fakultets- og universitetsspørsmål 
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Asbjørn Kjønstad 
professor dr. juris  

 

1.  Forskningsvirksomhet 

a)  Forskningsområder 
Jeg har i 2006 vesentlig arbeidet med helserettslige, trygderettslige, erstat-
ningsrettslige og rettskildemessige spørsmål. Særlig viktig har det vært å 
studere rettsliggjøringsprosesser i det statlige og kommunale velferds-
systemet. 
Dertil har jeg arbeidet mye med kommentarutgaven til folketrygdloven (ca. 
1000 sider) der jeg er redaktør og forfatter av to kapitler. 

b) Publikasjoner 

- Reelle hensyn som rettskilde, Festskrift til Carl August Fleischer, Oslo 
2006 s. 357-382 (ISBN 13: 978-82-15-00960-5). 

- Rettsstillingen til pasienter og pårørende ved liv/død-avgjørelser, 
Omsorg nr. 4 for 2006 s. 9-14 (ISSN 0800-7489). 

 Andre arbeider: 
- Hovedredaktør for Tidsskrift for Erstatningsrett 2006 (ISSN 1503-

6782) 309 sider. 
- Fagredaktør for sosialrett i Norsk lovkommentar Ajourføringshefter, 

Oslo 2006 (ISSN 1503-3538). 

2.  Undervisning ved Det juridiske fakultet 
- Innføringsforelesninger til andre avdeling (H 06) 
- Forelesninger i velferdsrett (V 06 og H 06) 
- Fire kurs i velferdsrett (V 06 og H 06) 
- Forelesninger i trygderett (V 06) 
- Forelesninger i helserett (H 06) 
- Veileder for to doktorander (delansvar) 
- Veileder for fire studentavhandlinger 
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3.  Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg 

- Medlem for Programstyret for Master i rettsvitenskap. 
- Fagansvarlig for andre avdeling på masterstudiet i rettsvitenskap. 
- Medlem av styret for Lovsamlingsfondet. 
- Medlem av styret for Jahrefondet. 
- Gruppeleder for rettsvitenskap i Det norske Videnskaps-Akademiet. 

4.  Deltakelse i lovgivningsarbeid o.l. 

- Formann i Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden. 
- Formann i skadenemnd for yrkesskadeforsikring og trygghetsforsikring 

(Gjensidige, Sjømannsforbundet og Rederiforeningen). 

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning 
utenom fakultetet 

- Professor ΙΙ ved Høyskolen i Oslo, med forelesninger i trygderett.   
-  Flere foredrag om helselovene av 1999 og 2001. 
-  Flere foredrag om yrkesskader og yrkessykdommer. 
- Flere foredrag om pasientrettigheter. 
-  Flere foredrag om erstatningsrettlige spørsmål. 
-  Ca 10 andre foredrag innen området velferdsrett. 

6.  Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 

- Konferanse om Social Security, Brussel 16.-18. februar 2006, med 
foredrag om "Social Security as Property". 

- Nordisk konferanse om helserett, Uppsala 31. mars til 2. april 2006, 
med foredrag om "Helserettslig forskning i Norge 1970-2005". 

- Nordisk konferanse om erstatningsrett, Oslo 27. og 28. april 2006. 
- Seminar for Institutt for offentlig rett, Oscarsborg 30. august 2006, med 

innledning om evaluering av andre avdeling til masterstudiet i 
rettsvitenskap. 
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- Konferanse om European Social Security (EISS), Roskilde 28.-30. 
september 2006. 

-  Helse- og sosialrettsseminar, Stavanger 16. og 17. september 2006.  
- Forskerseminar i erstatningsrett, Bergen 27. og 28. november 2006. 
- Trygdeforskerkonferanse, Oslo 30. november og 1. desember 2006 

(medlem av arrangementskomitéen). 

7.  Annen virksomhet 

- Opponent ved Mette Hartlevs doktoravhandling om ”Fortrolighed i 
sundhedsretten”, Københavns Universitet. 

- Ansvar for en gjesteforeleser (Mette Hartlev). 
- Leder av styret for Forum for helserett. 
- Medlem av Samfunnspolitisk Forum i Landsforeningen for hjerte- og 

lungesyke. 
- Medlem av styret for Sollia-kollektivet (helseforetak for rehabilitering 

av rusmiddelmisbrukere). 
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Henning Jakhelln 
professor 

 

1. Forskningsvirksomhet 
a) Forskningsområder 

Særlig innen arbeidsrett og tilgrensende rettsområder  

b) Publikasjoner 

- Oversikt over arbeidsretten, 4. utg. 2006. 757 sider 
- Arbeidsmiljøloven 2005 - en introduksjon. [2006]. 175 sider.  

[red., sammen med Helga Aune; utarbeidet i samarbeid med 30 
praktiserende jurister og advokater. 

- Arbeidsmiljøloven 2005 – kommentarer, 2. utgave 2006, 1.241 sider. 
[red., sammen med Helga Aune; utarbeidet i samarbeid med 30 
praktiserende jurister og advokater. 

- www.arbeidsrett.no  
oppdatering og videreutvikling av nettstedet [red., sammen med Helga 
Aune]; i samarbeid med 30 praktiserende jurister og advokater, 
nettstedet omfatter særlig internasjonal arbeidsrett, kommentarer til 
arbeidsmiljøloven av 2005, kommentarer til ferieloven, permitteringer 
og kommentarer til permitteringslønnsloven, konkurranseklausuler 
m.v., pensjoner. Nettstedet startet opp 14. juli 2005. Det holdes løpende 
oppdatert. 

- I Festskrift til Carl August Fleischer – hovedtema – rettsidealisten, 
kritikeren og polemikeren (s. 2-5).  

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

som har levert i løpet av 2006: 
Fjulsrud, Marie Ljones: Tariffavtaler med internasjonal tilknytning 
Moen, Kristine E F: Arbeidstakerrepresentanter 
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Pettersen, Lone Ramdahl: Subsidier innenfor utdanningssektoren 
- Veiledning til følgende avhandlingsskrivende (10 vekttall), som har 

levert i løpet av 2006: 

Lee, Yasue Ildhusøy: Internkontroll 

Kaspersen, Kristian: Kravet til saklig oppsigelse – en sammenlikning 
mellom norsk og tysk rett  

Getz, Pernille: Avtalefestet pensjon 

Grimstad, Therese Høyer: Oppsigelsesvernet - En sammenligning av 
norsk og engelsk rett 

Holtaas, Henning: Opphør av arbeidsforhold på grunn av sykdom 

Hope, Valenzuela: An Evaluation of the Philippine Position on the 
2006 Proposed Consolidated Maritime Labour Convention 

Simen Smeby Lium og Thomas Urdahl Johnsen: Pensjonsrettigheters 
stilling ved virksomhetsoverdragelse 

Karoline Ramdal: Lønnskravet 

Rasmussen, Vetle W.: Utvelgelseskrets ved nedbemanning 

Roksund, Herman: Arbeidsgivers adgang til å endre de ansattes 
pensjonsordning 

Torhildsen, Hege: Regler for pensjonsordninger ved virksomhets-
overdragelse 

4. Deltakelse i lovgivningsarbeid o.l. 
- Arbeidsmiljølovens regler om varsling – Ot.prp. nr. 84 (2005-2006) – 

aml § 2-4; brev til Arbeids- og sosialkomiteen 21. sept. 2006 vedlagt 
forslag til lovtekst, og innlegg på komiteens høring 29. sept. 2006.  

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning 
utenom fakultetet 

- Tariffavtaler og uorganiserte arbeidstakeres rettsstilling, herunder 
tariffavgift, foredrag på konferanse arrangert av Handel og Kontor og 
Arbeidsbevegelsens Arbeidsgiverforening, Oslo, 30. aug. 2006. 
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- Forslaget til nye regler i arbeidsmiljøloven om varsling, foredrag på 
Kommunalkonferansen 2006 på Værnes, i regi av LO-kommune, 20. 
sept. 2006. 

- Arbeidstakeres rett og plikt til å meddele opplysninger om 
arbeidsforholdet til en granskningskommisjon, foredrag Den norske 
advokatforening, møte i Oslo 18. okt. 2006. 

- Etiske dilemmaer utrykningspersonell opplever når liv og verdier skal 
reddes, er arbeidsmiljøloven relevant i nødsituasjoner, foredrag 
Utrykningspersonellets Fellelsutvalg – Asker og Bærum – 27. nov. 
2006. 

- Arbeidsmiljølovens bestemmelse til vern om varslere, foredrag 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Helseavdelingen, 7. des. 2006. 

7. Annen virksomhet 
- Diverse intervjuer i dagspresse, radio og fjernsyn, særlig om 

arbeidsrettslige spørsmål. 
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Julia Köhler-Olsen 
PhD-student 

 

1. Forskningsvirksomhet 
a) Forskningsområder 
Forskningen foregår innenfor barnerett. Temaet for avhandlingen er: ”Barns 
rett til selvbestemmelse i forhold til kulturelle og religiøse normer”. Jeg har 
begynt som PhD-student i september 2006. De fire månedene jeg har vært i 
den stillingen har jeg brukt til å få en viss oversikt over eventuell relevant 
litteratur innenfor temafeltet mitt. I tillegg har jeg skrevet et lite utdrag om 
artikkel 14 i barnekonvensjonen som gjelder barns tros- og tankefrihet. 

b) Publikasjoner 

- Ingen publikasjoner 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet  
- Kurs i folkerett, 2. avdeling 
- To kurs i PBL-forvaltningsrett, 2. avdeling 

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning 
utenom fakultetet 

- Jeg la frem prosjektet mitt på et seminar ved NTNU i Trondheim 
arrangert av Norsk senter for barneforskning. 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 

- Deltakelse på seminar arrangert av Norsk senter for barneforskning, 8.–
9. desember 2006. Seminarets tittel var: ”Children as new citizens and 
the best interest of the child”. 
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Merete Meidell 
Universitetsstipendiat  

 

1. Forskningsvirksomhet 
a) Forskningsområder 
Arbeider med en Phd- avhandling om proporsjonalitetsprinsippets skranke 
ved bruk av tvangsmidler etter straffeprosessloven. Avhandlingen 
inneholder også en rettsteoretisk del om prinsippets status og forankring i et 
demokratisk samfunn. Arbeidet ble påbegynt 1. september 2006 og forventes 
ferdigstilt våren 2012.  

b) Publikasjoner 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet  
- veileder av mastergradsstudenter i straffeprosess 

-  kurs i strafferett  

-  kurs i forvaltningsrett   

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 
- deltakelse på Phd seminar, Hurdalsjøen sept. 2006 
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Dag Michalsen 
professor 

 

1. Forskningsvirksomhet 
a) Forskningsområder 
I 2006 avsluttet jeg et prosjekt om rettshistorisk metode ved å utgi den 
internasjonale antalogien  Reading Past Legal Texts. Jeg har også arbeidet 
videre med rettsvitenskapshistoriske temaer, se under i publikasjonslisten.  

b) Publikasjoner 

- Reading Past Legal Texts i: Dag Michalsen (red) Reading Past Legal 
Texts. Pax Forlag Oslo 2006 s. 9-22. 

- The Nominalistic Argument in Interpreting Past Legal Texts  i: Dag 
Michalsen (red) Reading Past Legal Texts Pax Forlag Oslo 2006 s. 134-
157  

- Ideologies of Roman Law in Norwegian and English Legal Science in 
19th century i: Quaderni Fiorentini per la Storia del Pensiero 
Giuridico Moderno (Firenze) 2006 s. 225-253 

- Fra Kiel til Karlstad: Union og demokrati i Norge og Sverige 1814-
1905 i: Tidsskrift: Tidsskrift for rettsvitenskap 2006 s. 492-526.  

- 'Klinikk for sjelen' - besøket i biblioteket i: På rett hylle i 50 år. Det 
juridiske fakultetsbibliotek ved Universitetet i Oslo 1956-2006. 
(Danbolt, Tronslin, Westbye). Oslo: Det juridiske fakultetetsbibliotek 
2006 s. 67-70.  

- The Making of a Public Legal Sphere. The Legal Journals of Norway in 
the 19th Century . i: Juristischen Zeitschriften in Europa . (Frankfurt 
am Main : Vittorio Klostermann 2006) s. 29-54 

- Finnes det en kritisk tradisjon i norsk rettsvitenskap? i: 
Fauchald/Jakhelln/Syse (red): dog Fred er ej det Bedste. Festskrift til 
Carl August Fleischer på hans 70-årsdag 26. august 2006 (2006) s. 
383-402. 

- Høyesteretts historie som samfunnshistorie i: Nytt norsk Tidsskrift 2006 
s. 83-95.  
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2. Undervisning ved Det juridiske fakultet  
- Ordinær undervisning i rettshistorie 
- Veiledninger for 10 og 20 vekttall  

3. Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg  
- Varamedlem i Likestillingsutvalget ved fakultetet 

- Medlem i instituttrådet ved IOR 

- Vararepresentant for leder i Klagenemda for stedsnavnssaker, Norsk 
Språkråd 

- Medlem av Kjeldeskriftkommisjonen, Riksarkivet  

4. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning 
utenom fakultetet 

- ”Normativ unionisme og den svensk-norske unionen”. Forelesning ved 
seminar ”Fra union til union. Suverenitet og unionsforfatning i den 
svensk-norske og den europeiske union” Senter for europarett, 27.01 06 

- “Modern Constitutionalism and the Structure of Norwegian 
Constitutionalism since 1814”. Forelesning ved konferansen “Modern 
Constitutionalism - A New Field of Research in Constitutional History” 
Rise of Modern Constitutionalism. Villa Vigoni  Italia 08.03.06 - 
12.03.06 

- ”Europeisk rettshistorie og Europa-begrepet”.  Forelesning ved PhD-
seminar Det juridiske fakultet i Oslo  31.03.06 

- ”Rettsvitenskap, rettshistorie og naboskapshistorier”. Gjesteforelesning 
ved Karlstads universitet 20.09.06 

- ”Rett som visuell kommunikasjon” Forelesning på symposiet ”Rättslig 
iscensättning: Visualisering - Medialisering – Ritualisering”. Arrangør 
Prosjektet ”Nordens rättsliga kartor i förändring”. Københavns 
universitet  06-08.11.06 

- ”Engelsk rettstenkning før H.L.A. Hart ”. Forelesning ved PhD-
programmet ved Det juridiske fakultet i Oslo  15.11.06  
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-  ”Konstitusjon, kodifikasjon og straff: Grunnlovens § 96.” Forelesning 
ved seminar ”Forfatning, teori og historie rundt 1814”. Avdeling for 
rettshistorie, Det juridiske fakultet i Oslo 01.12.06  

5. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 
- Se over i pkt. 4.  
- Ellers deltaker på konferanser i Lund og Reykjavik.    

7. Annen virksomhet 
- professor II ved Det juridiske fakultet i Tromsø 
- Styremedlem i forskningsprosjektet Nordens rättslige Kartor (Lund) 
- Norsk deltaker i forskningsprosjeket Rise of Modern Constitutionalism 

(Kassel) 
- Norsk deltaker i forskernettverket Legal history on the edge of Europe: 

Nordic law in the European legal community 1000-2000 a.d. (REUNA) 
(Helsingfors) 
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Anne Robberstad 
dr. juris, professor 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Forskningsområder 
Boken Rettskraft ble utgitt i februar 2006. I påvente av bedømmelse ble min 
stilling som professorstipendiat forlenget med full undervisningsplikt, jeg 
ble fast ansatt som professor med virkning fra 29.5.2006. Forskningsområde 
er fortsatt sivilprosess.  

b) Publikasjoner 

- Rettskraft. Fagbokforlaget, Bergen 2006. 301 s.  

- "Ånden som går." Om strafferettens sannhetsmonopol. I: dog Fred er ej 
det Bedste... Festskrift til C.A. Fleischer på hans 70-årsdag 26. august 
2006. Universitetsforlaget, Oslo 2006. s. 465-480.  

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet  
- Høsten 2006 ble jeg ansvarlig faglærer for sivilprosess. 
- Sivilprosessforelesninger vår og høst 
- Sivilprosesskurs vår og høst  
- Introduksjonsforelesning i sivilprosess, 4. avdeling høst    
- Sensur av praktikum 4. avdeling  
- Sensur av tre 30 SP spesialoppgaver, som veileder  
- Veiledning av en stipendiat og fire 30 SP spesialoppgaver  

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning 
utenom fakultetet 

- IOR faglunsj 24.10.06 "Kulturrevolusjoner i prosessen - partsbegrepet 
under omforming?" 

- Foredrag for Juristenes Utdanningssenter (JUS) 21.-22.9.06 på 
Klækken: ”Fornærmedes og skadelidtes straffeprosessuelle stilling” 
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- ”Hvorfor ”Juss og juks” ga et kvinnepolitisk varsko mot 
likestillingsloven”, foredrag på seminaret Milepæler i 1970-årenes 
kvinnekamp, 29.11.06 

7. Annen virksomhet 

- Etterutdanning: Informasjonsavdelingens mediekurs, 10.10.06. 

- Fakultetets heldags veilederseminar for vitenskapelig ansatte som skal 
veilede stipendiater, 1.9.2006. 
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Kirsten Sandberg 
professor, instituttleder 

 

1. Forskningsvirksomhet 
a) Forskningsområder 

FNs barnekonvensjon.  Leder et prosjekt om barns rettigheter med 
deltakere fra IOR og Institutt for samfunnsforskning under 
Velferdsprogrammet i Norges forskningsråd, herunder de juridiske 
delprosjektene Barns deltakelse i avgjørelser som gjelder dem selv, og 
Barns religionsfrihet. Oppstart 2006. Videreført samarbeid med 
University of Edinburgh om barns rettigheter ved gjesteforelesning der 
i februar. 

b) Publikasjoner 

- Barnekonvensjonens betydning på utlendingsfeltet [Vitenskapelig 
foredrag]. UDIs vårkonferanse 2006 

- Barnekonvensjonens enkeltbestemmelser, herunder bestemmelsenes 
innhold og kommunen/statlige myndigheter som pliktsubjekt i forhold 
til konvensjonen, samt konsekvenser for ulike etater. 
[Populærvitenskapelig foredrag]. Kurs for kommunalt ansatte og 
statsansatte; 26.04.2006 - 27.04.2006 

- Barnevernet og FNs barnekonvensjon [Vitenskapelig foredrag]. JUS 
etterutdanningskurs, Barn og menneskerettigheter 2006 

- FNs barnekonvensjon [Vitenskapelig foredrag]. Barnerettsseminar for 
dommere 2006 

- Inkorporasjonen av FNs barnekonvensjon i menneskerettsloven 
[Vitenskapelig foredrag]. Etterutdanningskurs for jurister i barnerett 
2006 

- Nytt i barnevernretten, materielt [Vitenskapelig foredrag]. 
Etterutdanningskurs for jurister i barnerett 2006 

- The biological principle and moving foster children back to their 
biological parents [Vitenskapelig foredrag]. Northern Scholars Scheme 
2006 
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2. Undervisning ved Det juridiske fakultet  
- Forelesninger i kommunalrett til 2. avd. og i barnerett og kommunalrett 

valgfag 
- Kurs i kommunalrett og velferdsrett 
- Veiledet studenter i skriving av spesialoppgaver i barnerett 

3. Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg  

- Medlem i Fagkomiteen for samfunnsvitenskap, NFR 
- Varamedlem i fagrådet for Norsk senter for barneforskning (NOSEB), 

NTNU 

4. Deltakelse i lovgivningsarbeid o.l. 
- Felles ekteskapslov: Utredning for Barne- og likestillings-

departementet om barns rettsstilling i den forbindelse, vedr. adopsjon 
og foreldreskap ved assistert befruktning 

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning 
utenom fakultetet 

- Rettighetsbasert barnevern, 6 timers forelesning ved masterstudium i 
barnevern, UiB, januar 

- The biological principle and moving foster children back to their 
biological parents, Northern Scholar foredrag ved University of 
Edinburgh, februar 

- The UN Convention on the Rights of the Child: a Norwegian 
perspective, seminar ved The Centre for Research on Families and 
Relationships, University of Edinburgh, februar 

- Inkorporeringen av FNs barnekonvensjon i menneskerettsloven, 
foredrag på det årlige barnerettskurset, Juristenes Utdanningssenter, 
mars og september 

- Nytt i barnevernretten, materielt – nasjonal rettspraksis og EMDs 
praksis, foredrag Juristenes Utdanningssenter, mars og september 
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- Barnekonvensjonens enkeltbestemmelser, herunder disse 
bestemmelsenes innhold og stalige myndigheter som pliktsubjekt i 
forhold til konvensjonen, samt konsekevnser for ulike etater, 
forelesning på kurs om barnekonvensjonen for statlig og kommunalt 
ansatte, SMR, april 

- Barnevernet og barnekonvensjonen, foredrag på kurset 
Menneskerettigheter og barnerett, Juristenes Utdanningssenter, 
Klækken, mai 

- Tenåringers rett og plikt til samvær etter barneloven og barnevernloven 
og konsekevensene for rettens og fylkesnemndas utforming av 
samværsvedtak, foredrag ved Regionsamling fylkesnemndene region 
øst, Oscarsborg, mai 

- Forholdet mellom barnevernloven og utlendingsloven, forelesning 
Høgskolen i Oslo, etterutdanning i etnisitet og barnevern, mai 

- Barnekonvensjonens betydning på utlendingsfeltet, foredrag på UDIs 
vårkonferanse og UNEs internseminar, juni 

- Internasjonale konvensjoners betydning i norsk barnevernrett, foredrag 
på internseminar i Barne- og familieetaten, Oslo kommune, juni 

- Barns rett til deltakelse i lys av FN-konvensjonen om barns rettigheter, 
innlegg på Sosialrettsseminar i Stavanger, oktober 

- FNs barnekonvensjon, foredrag på Barnerettskurs for dommere, arr. av 
Domstolsadministrasjonen, oktober 

- Children’s rights: a legal perspective, forelesning på masterstudium i 
Children’s rights, NOSEB, Trondheim, oktober 

- FNs barnekonvensjon, foredrag på kurs for juristene i Barne- og 
likestillingsdepartementet, desember 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 
- Seminar i Forum for barneforskning og internasjonalt rettighetsarbeid, 

NFR, januar 
- General Day of Discussion, FNs barnekomite, Geneve, september 
- Children as ‘new citizens’ and the ‘best interest of the child’ – 

Challenges to the contemporary democracies, innlegg om The right of 
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the child to have a say in child placement disputes (bygd på Marianne 
Aasland Gisholts 60 sp. avhandling) 

7. Annen virksomhet 
- Instituttleder ved Institutt for offentlig rett 
- Medlem av forskergruppen RIKS - Rettigheter, individer, kultur og 

samfunn  
- Redaksjonsmedlem i Tidsskrift for familierett, arverett og 

barnevernrettslige spørsmål 
- Varamedlem i Børsklagenemnda 
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Eivind Smith 
Dr. juris, professor 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Forskningsområder 

I Oslo har tiden for det meste gått med til kjerneoppgavene forskning 
og vitenskapelig forfatterskap, doktorgradsveiledning, undervisning og 
mediekontakt, alt i sentral norsk og komparativ offentlig rett.  Dessuten 
har bestrebelsene på å utvikle virksomheten i forsker-gruppen for 
konstitusjonelle (norske og komparative) studier, som ble opprettet 
våren 2006 og som jeg leder, tatt en god del tid og oppmerksomhet. 
Positive deltagere innenfor og utenfor instituttet har for det meste gjort 
dette til en positiv erfaring.  

Samtidig har jeg kunnet videreføre en omfattende internasjonal 
virksomhet, dels i individuell regi, dels i regi av den internasjonale 
foreningen for konstitusjonell rett, Europarådet og annen mer kollektiv 
form. Også den fortsatte kontakten med miljøer og (særlig) 
enkeltforskere fra andre fagtradisjoner har gitt meg mye. 

b) Publikasjoner 

- Forvaltningsrett / Eckhoff, Torstein og Eivind Smith. 8. utg. Oslo: 
Universitetsforlaget, 2006. XXI, 554 s. 

- ”Statskirke”?, i Njål Høstmælingen m.fl. (red.), Stat, kirke og 
menneskerettigheter. Oslo 2006 s. 36-60.  

- Sur la ”nécessité logique” de l’accès à un juge constitutionnel. I: Denys 
de Béchillon et al.  (red.) : L’architecture du droit. Mélanges en 
l’honneur de Michel Troper. Paris : Economica, 2006, s. 917-932.  

- Autorités administratives indépendantes: La Norvège et les deux grands 
« systèmes » scandinaves. I : Les autorités administratives 
indépendantes : évaluation d’un objet juridique non identifié. Paris : 
Office parlementaire d’évaluation de la législation, 2006, bd. II s. 365-
371.  

- Må datteren gjøre som moren sier? Om forholdet mellom 
lovgivningsmaktens grunnlag og grenser. I: Ole Kristian Fauchald m.fl. 



 79

(red.): dog Fred er ej det Bedste,  Festskrift til Carl August Fleischer. 
Oslo: Universitetsforlaget, 2006 s. 497-508.  

- Les marchés publics en Norvège, i: Annuaire européen d'administration 
publique. XXVIII  (2005). Aix-en-Provence: Presses Universitaires 
d’Aix-Marseille, 2006, s. 251-264 

- Chronique de justice constitutionnelle norvégienne 2003-2005. I: 
Annuaire international de justice constitutionnelle. 21 (2005). Paris: 
Economica, 2006, p. 647-654. 

- Avtaler som virkemidler i forvaltningen: Hvordan passer de inn i 
forvaltningsretten? Foredrag på fylkesmannsmøtet 9.6.2006 (Hamar). 
www.fm-nett.no 

- Juger l’administration, c’est aussi administrer. Om förvaltningen och 
dess domare i Sverige. I: Lena Marcusson (red.): God förvaltning – 
ideal och praktik. De lege - Juridiska fakulteten i Uppsala. Arsbok 
2006. Uppsala, 2006: Iustus Förlag, s. 209-227. 

- Menneskerettigheter som samfunnsreligion og den konstitusjonelle 
kulturen i Skandinavia. I: Kjell-Åke Modéer (red.): Senmodernitetens 
historiska och komparativa konstruktioner. Pufendorfseminariet III. 
Lund: Corpus Iuris Förlag, 2006 s. 99-113.  

- National Constitution and National Identity in the Context of an 
increasing Role of International and/or Supranational Law. Artikkel til 
the Regensburg Congress in Constitutional Law 2006 (web-
publisering)  

- Et kraftfullt politisk redskap. I: Aftenposten 14.05.2006 [kronikk]. 
- Grunnlovens språk og innhold. I: Aftenposten 23.05.2006 [debatt]. 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet  
- Forelesninger i statsforfatningsrett  
- Doktorgradsveiledning 
- Studentveiledning 
- Div. seminarinnledninger og lignende  
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3. Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg  

- Professorbedømmelse ved Lunds universitet (Sverige)  
- Riksbankens jubileumsfond (Sverige):  
- Medlem av beredningsgruppen for statsvetenskap, juridik m.m. 
- Medlem av prioriteringsgruppen for kulturvitenskaplig forskning   
- Medlem av styringsgruppen for nordisk forskernettverk om rett og 

religion  
- Medlem av redaksjonskomitéen for bokverket om Høyesteretts historie  
- Varamedlem, styringsgruppen for HUMSAM-programmet om kulturell 

kompleksitet i det nye Norge (UiO)  
- Styreleder, Institutt for samfunnsforskning 

4. Deltakelse i lovgivningsarbeid o.l. 

- Leder, Rådet for taushetsplikt og forskning (Justisdepartementet) 

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning 
utenom fakultetet 

 
Foredrag, seminarinnledninger ved utenlandske universiteter m.v. 
- Gjesteprofessor ved Université de Pau (Frankrike).  

- Foredrag/gjesteforelesninger i Aix-en-Provence (3), Paris (2), 
Stockholm (2), København (2), Perugia, St. Gallen, Vaasa, Regensburg, 
Tórshavn, Reykjavik, Akureyri  

Foredrag m.v. i Norge 
Senter for menneskerettigheter, Kirkens arbeidsgiverforening, Norges 
Juristforbund (paneldebatt om politikk og forvaltning), Norsk forening for 
kommunalrett, Høgskolen i Bergen (tverrfaglig forskning om Europa), 
Fylkesmannsmøtet (Hamar), Forum for kirkerett, grunnlovskonferanse i 
Gamle festsal (regi: IOR i samarbeid med Polyteknisk forening), UNIO 
(årskonferanse Sundvollen), Fornyingsdepartementet (2), den svenske 
grundlagsberedningen (i Oslo). Dessuten div. innledninger IOR, 
arrangement samt innledning på norsk-svensk seminar (i regi av 
forskergruppen for konstitusjonelle studier) og arrangement av 
gjesteforelesninger med bl.a. professor Michel Rosenfeld (Cardozo Law 
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Scholl NY), professor/dommer Lech Garlicki (Den europeiske 
menneskerettsdomstol) og professor Ulrich Preuss (Berlin).  
Et stort antall intervjuer i massemedia  

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 
- Hovedsakelig i forbindelse med presentasjon av foredrag/papers (se 

pkt. 5). I tillegg bl.a. University of Cape Town (Sør-Afrika) og 
Finlands riksdag  

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

Local Self-Government (Europarådet)  

- Medlem av eksekutivkomitéen og leder av programkomitéen, 
International Association of Constitutional Law  

- Medlem, Groupe d’Etudes et de Recherches sur la Justice 
Constitutionnelle  

- Medlem, European Group of Public Law  

- Honorary Fellow, the Institute for Legal Research at the University of 
California The Boalt Hall School of Law, University of Californa at 
Berkeley  

- Medlem, Det Norske Vitenskaps-Akademi 

- Medlem, Academia Europaea  

- Korresponderende medlem, International Academy of Comparative 
Law 

- Styreleder, Institutt for samfunnsforskning  

- Styremedlem, Nordisk administrativt forbund, Norsk avdeling  

- Styreleder, Dagbladets stiftelse  

- Medlem av direksjonen, Polyteknisk forening  

- Medlem, Demokratirådet 2007 (SNS, Stockholm)  

- Div. ekspertoppdrag, Europarådet  

- Medlem av diverse redaksjonsråd m.v.  
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Elisabeth Gording Stang 
Stipendiat (i fødselspermisjon t.o.m. 2. august) 

 

1. Forskningsvirksomhet 
a) Forskningsområder 
Arbeidet med ferdigstillelse av avhandling om barns rettsstilling i saker om 
hjelpetiltak fra barnevernet. Avhandlingen ligger i skjæringsfeltet mellom 
barnerett, kvinnerett, menneskerettigheter, velferdsrett og forvaltningsrett.  
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Jo Stigen 
postdoktor 

 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Forskningsområder 
Jeg leverte doktoravhandlingen min ”The Principle of Complementarity: 
The Relationship between the International Criminal Court and National 
Jurisdictions” i januar. Fram til desember ansatt som forsker/univeritets 
lektor ved instituttet, fra desember som postdoktor på fireårskontrakt. I 
august holdt jeg prøveforelesninger over emnene ”Universaljurisdiksjon” og 
”Immunitet for sittende og tidligere statsoverhoder mistenkt for inter-
nasjonale forbrytelser” og jeg disputerte. Etter dette har jeg arbeidet med tre 
artikler som ventes ferdige i 2007. Forskningsarbeidet mitt har primært vært 
knyttet til forskergruppen ”Internasjonale relasjoner” med fokus på generelle 
folkerettslige problemstillinger. Jeg arbeider også med alminne-lig strafferett 
– et område jeg håper å forske mer på i tiden som postdoktor. Ellers har jeg 
som universitetslektor hatt utstrakt undervisnings- og 
studentveiledningsplikt dette året. 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet  
- alminnelig folkerett 
- strafferett 
- internasjonal strafferett 
- sivilprosess 
- prosjektoppgave 
- fakultetsoppgave 
- komparativ rett  
- studentveiledning 

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning 
utenom fakultetet 

Kursvirksomhet: 

- Lund: International criminal law 
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- sensor ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) 
- kursholder ved UMB (juridisk metode, forvatningsrett, jordloven) 

Foredrag mm: 

- Foredrag for irakiske offiserer; krigens folkerett (Forsvarets stabsskole) 
- Peace and justice in the aftermath of atrocities (UiO) 

Radiointervjuer: 

- RK Dagsnytt 18; 19. juni (Saddam-saken) 
- Dagsnytt 17.30; 19. juni (Saddam-saken) 
- Dagsnytt 18; 5. juli (utviklingen i Nord-Uganda) 
- Midt i musikken, 28. sept. (Sanger tiltalt for folkemord i Rwanda) 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 
- Etterutdanning for norske dommere i Haag (internasjonal strafferett) 
- Justice and peace-seminar (UiO) 
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Vibeke Blaker Strand 
Stipendiat 

 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Forskningsområder 
Arbeid med PhD-avhandling som foreløpig har tittelen ”Rekkevidden av 
vernet mot diskriminering etter norsk rett. Med særlig fokus på forholdet 
mellom vernet mot diskriminering og retten til religionsfrihet”. Jeg har også 
jobbet med en artikkel som er under publisering i Lov og Rett. Artikkelen 
har tittelen ”Vern mot direkte og indirekte diskriminering etter norsk rett – et 
ensartet vern?” og omhandler de ulike nasjonale lovene på 
diskrimineringsområdet med et særlig fokus på diskrimineringsforbudenes 
utforming.  

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet  
Jeg har holdt følgende undervisning: 

Vårsemesteret:  
- Kurs på 1. avdeling: Rettskilder til fots 
- Kurs på 4. avdeling: Rettskildelære PBL 
- 4 undervisningstimer sammen med Kirsten Ketscher i Arbeidsrett 

valgfag  

Høstsemesteret: 

- Kurs på 1. avdeling: Rettskilder til fots 
- Kurs på 2. avdeling: Internasjonale menneskerettigheter 
- Kurs på 4. avdeling: Rettskildelære PBL 
- 19 undervisningstimer i Diskriminerings- og likestillingsrett valgfag 
- 4 undervisningstimer sammen med Kirsten Ketscher i Arbeidsrett 

valgfag  

3. Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg  
I perioden 30.03.2006-31.12.2006 oppnevnt som personlig vararepresentant 
for stipendiat Torunn Salomonsen til fakultetets likestillingsutvalg. 
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5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning 
utenom fakultetet 

- 3. mai 2006: Internseminar avholdt i Aalborg under prosjektet 
Demokrati, religionsfrihet og kvinners menneskerettigheter. Jeg holdt 
innlegg knyttet til mitt PhD-prosjekt med tittelen ”Vern mot 
diskriminering i religiøse friskoler”. 

- 31. oktober 2006: Holdt lunsjseminar for forskergruppen i rettigheter, 
individer, kultur og samfunn (RIKS) om PhD-prosjektet mitt. 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 
- 2. og 3. mars 2006: Deltakelse på internasjonal konferanse “Human 

Rights at the Interface”, arrangert av forskergruppen RIKS. Avholdt i 
Oslo.  

- 24. mars 2006: Deltakelse på PhD-seminar i Rettsteori og metode. 
- 30. og 31. mars 2006: Deltakelse på PhD-seminar i Komparativ rett og 

internasjonalisering (WTO). 
- 4. og 5. mai 2006: Deltakelse på internasjonal konferanse 

“Globalisation and the Political Theory of the Welfare State and 
Citizenship”, arrangert av the Danish Network on Political Theory ved 
Univeristetet i Aalborg. Avholdt i Aalborg. 

- 10. mai 2006: Deltakelse på seminar i pedagogikk. 
- 21.-28. mai 2006: Deltakelse på Utenlandsreise for Det juridiske 

fakultets PhD-program til New York og Washington.  
- 18.-20. september 2006: Deltakelse på nasjonalt doktorgradsseminar i 

rettsvitenskap, Hurdalsjøen hotell og konferansesenter. 
- 5. oktober 2006: Deltakelse på programseminar for 

Kjønnsforskningsprogrammet (Forskningsrådet) i Bergen.  
- 6. november 2006: Deltakelse på Nordisk fagseminar om 

diskrimineringslovgivning, Oslo. Arrangert av SMR, 
Justisdepartementet og Likestillings- og diskrimineringsombudet. 

- 15.-17. november 2006: Deltakelse på PhD-seminar i Rettshistorie, 
metode og menneskerettigheter. 

- 24. november 2006: Deltakelse på PhD-seminar, skriveseminar. 
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- Deltakelse på arrangementer i tilknytning til Avdeling for kvinnerett 
(kvinnerettsdager, seminarer og faglunsjer). 

- Deltakelse på arrangementer i tilknytning til forskergruppen i 
rettigheter, individer, kultur og samfunn (RIKS). 

- Deltakelse på arrangementer under det tverrfaglige prosjektet 
Demokrati, religionsfrihet og kvinners menneskerettigheter. 

7. Annen virksomhet 
- Chair under deler av programmet 3. mars 2006 på konferansen “Human 

Rights at the Interface”.  
- Bidrag til fremstillingen om likebehandling og ikke-diskriminering i 4. 

utgave av Henning Jakhellns bok ”Oversikt over arbeidsretten”. 
- Initiativtaker og deltager i leseseminar over temaet ”Rule of Law”, som 

startet opp høsten 2006. 
- Fagfellevurdering for Kritisk Juss og Nordisk tidsskrift for 

menneskerettigheter. 
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Ulf Stridbeck 
Professor jur. dr. 

 
20 % stilling. Permisjon 80 %. Kst. førstestatsadvokat hos 
riksadvokaten hele 2006.  

1. Forskningsvirksomhet 
a) Forskningsområder 
År 2006 har jeg blant annet deltatt på forskjellige faglige seminarer innen for 
strafferett, prosess og rettspsykologi som for eksempel Wadahl-seminaret 
(årlig strafferett/prosess-seminar), januar 2006 (faglig ansvarlig), Nordisk 
Workshop i Strafferett, Lund, mai 2006, Nordiskt nätverk i rättsspykologi, 
Åbo, Finland, oktober 2006.  

b) Publikasjoner 

- Theory and practice in interviewing young children: A study of 
Norwegian police interviews 1985-2002 in Psychology, Crime & Law, 
December 2006; 12 (6): 629-640. S. m. Thoresen, Lønnum, Melinder 
og Magnussen. 

c) Pågående prosjekter: 

- Bokprosjekt om gjenopptakelse  
- Hvitvaskingprosjektet 
- Forvaring (Kompetansesenteret for sikkerhet,…, Ullevål sykehus) 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet 
- Veiledning av stipendiater 
- Koordinator/veiledning av spesialoppgaver 

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning 
utenom fakultetet 

- Forelesninger i strafferett, Juridisk fakultet, Tromsø 
- Veiledning, Juridisk fakultet, Tromsø 
- Mange foredrag i forskjellige strafferettslige, straffeprosessuelle og 

vitnepsykologiske emner i regi av riksadvokaten. 
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6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 
- Wadahl-seminaret (årlig strafferett/prosess-seminar for jusstudenter), 

januar 2006 (faglig ansvarlig) 
- Justisdepartementets seminar om grooming, 10. mars 2006 
- Nordisk Workshop i Strafferett, Lund, 5-7 mai 2006. 
- Nordiskt nätverk i rättspsykologi, Åbo, Finland, 4-6 oktober 2006 
- Flere konferanser om menneskehandel 

7. Annen virksomhet 
- Leder, Den Norske Kriminalistforeningen 
- Styremedlem i the Nordic Network for Psychology and Law (NNPL) 
- Fagansvarlig for Wadahlseminaret 
- Hovedredaktør for Tidsskrift for Strafferett, Gyldendal Akademisk 
- Medlem av fagutvalget for strafferett og straffeprosess, Juristenes 

Utdanningssenter 
- Deltager i UDs MR-dialog med Kina. 
- Forskningsveiledning, Kompetansesenteret for sikkerhet, …, Ullevål 

sykehus 
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Inger Marie Sunde 
Stipendiat 

 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Forskningsområder 
Datakriminalitet: Om handlingens objekt, data- og informasjonsbegrepet, 
skyldkrav og inndragning.  

b) Publikasjoner 

- Monografi: ”Lov og rett i Cyberspace”. Fagbokforlaget 2006. 
- Kronikk i Aftenposten og en replikk, 29. november og 5. desember 

2006 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet  
- To kurs i rettskildelære 
- To kurs i straffeprosess 
- Forelesning på personvernkurset (master) 
- Veileder for 5 masterstudenter 

3. Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg 
- Stipendiatrepresentant i Forskningsutvalget (FU) gjennom hele 2006 

4. Deltakelse i lovgivningsarbeid o.l. 
- Sekretær for Datakrimutvalget gjennom hele 2006. Avleverte NOU 

2007: 2 Lovtiltak mot datakriminalitet – Delutredning II den 12. 
februar 2007 

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning 
utenom fakultetet 

- Presentasjon/ foredrag rettspolitikk og datakriminalitet for nye 
studenter i mars 2006, på Blindern 
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- Foredrag om datalagring på seminar i Norsk forening for Jus og EDB 8. 
september 2006. 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 
- Nordisk strafferettsworkshop i Lund, mai 2006. 

- Bevisseminar ved IKRS 31. mai.-1. juni. 2006 

7. Annen virksomhet 
- Ordinær deltakelse på Phd-programmet. 
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Aslak Syse 
professor 

 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Forskningsområder 
Har arbeidet med grunnlaget for og innholdet i faget velferdsrett, 
tvangspsykiatri og rettspsykiatri, herunder rettslige spørsmål knyttet til 
mennesker med funksjonshemming og psykiske lidelser, strafferettslig 
tilregnelighet og diverse helserettslige spørsmål, herunder pasienters 
rettsstilling, retten til helsehjelp, prioriteringsspørsmål og samtykke-
problemer mv. Menneskerettslige spørsmål knyttet til mennesker med 
funksjonsnedsettelser og personer med psykiske lidelser er blitt satt særlig i 
fokus. 
Videre har jeg arbeidet med erstatningsrettslige spørsmål, og da mest vedr. 
pasientskader. 

b) Publikasjoner 

- Det menneskerettslige vernet mot frihetsberøvelse og tvang i 
behandlingsøyemed innenfor psykiatrien. Nordisk tidsskrift for 
menneskerettigheter 2006;24(4):318-342 

- Equality and accessibility a proactive approach to strengthen the legal 
status and protection against discrimination of persons with disabilities 
. Scandinavian Studies in Law 2006;49:367-383 

- Høyesterettsdom om jordmorarbeid og arbeidsgiveransvar. Tidsskrift 
for erstatningsrett 2006(1-2):50-63 

- Strafferettslig (u)tilregnelighet juridiske, moralske og faglige 
dilemmaer . Tidsskrift for strafferett 2006;6(3):141-175 

- Aslak Syse, Marianne Jenum Hotvedt, Likeverd og tilgjengelighet - 
nedsatt funksjonsevne i et menneskerettsperspektiv. I: dog Fred er ej 
det Bedste... Festskrift til C. A. Fleischer på hans 70-årsdag 26.august 
2006. Oslo : Universitetsforlaget 2006. s. 509-532 
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- Carl August Fleischer – 70 år. I: dog Fred er ej det Bedste... Festskrift 
til C. A. Fleischer på hans 70-årsdag 26.august 2006. Oslo : 
Universitetsforlaget 2006. s. 1-13 

- Redaktør sammen med Ole Kristian Fauchald og Henning Jakhelln, 
Festskrift til Carl August Fleischer - dog fred er ej det bedste. Oslo: 
Universitetsforlaget 2006. 680 s. 

- Syse, Aslak, Bente Roli,. Om enker og ugifte - en kommentar. 
Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 
2006(1):6-9 

- Aslak Syse, Johan-Arnt Hegvik, Lars Johan Materstvedt, 
Ambulansepersonell og døende pasienter. Dagens Medisin 2006 

- Aslak Syse, Lars Johan Materstvedt;. Døendes rettsstilling. Tidsskrift 
for Den norske lægeforening 2006;126:488-489 

- Aslak Syse, Lars Johan Materstvedt;. Helsejus og medisinsk etikk. 
Tidsskrift for Den norske lægeforening 2006;126:1081 

- Norges Lover. Lovsamling for helse- og sosialsektoren: Gyldendal 
Akademisk 2006. ISBN 978-82-05-35173-8. 857 s. 

- Om en granskningsrapport om uetisk medisinsk forskning ingen røyk 
uten ild? . Retfærd : nordisk juridisk tidsskrift 2006;29(1 = 112):47-59 

- Stortingets behandling og lovforslag og forslag til beløpsjusteringer i 
familierettede ytelser høstsesjonen 2005. Varslede endringer etter 
regjeringsskiftet. Tidsskrift for familierett, arverett og 
barnevernrettslige spørsmål 2006(1):36-64 

- I Norsk Lovkommentar 

- Pasientrettighetsloven (lov 63/1999) 
- Psykisk helsevernlov (lov 62/1999) 
- Steriliseringsloven (lov 57/1977) 
- Abortloven (lov 50/1975) 
- Avviklingsloven (lov 48/1988) 
- Kontantstøtteloven (lov 41/1998) 
- Folketrygdloven kap. 14 (lov 19/1997) 
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2. Undervisning ved Det juridiske fakultet  
- Kurs velferdsrett 2. avdeling (vår og høst) 
- Kurs statsforfatningsrett 2. avdeling (vår og høst) 
- Kurs menneskerettigheter 2. avdeling (vår) 
- Sosial vernerett (våren 2006) og helserett (høsten 2006) spesialfag 
- Veiledning flere studenter som har skrevet masteroppgaver 

4. Deltakelse i lovgivningsarbeid o.l. 
- Medlem av Steriliseringsrådet, i henhold til steriliseringsloven 

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 
Statens helsetilsyn, Juristenes Utdanningssenter, Fylkesmenn, og 
enkelte andre 

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

- Redigert Lovsamling for helse- og sosialsektoren 2006-2007  

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 
- KROM-seminar jan. 2006  

- Int. Congress Human Ruights and Mental health, Budapest november 
2006 

- Nasjonale kongresser om helserettslige og trygderettslige spørsmål 

7. Annen virksomhet 
- Leder likestillings- og diskrimineringsnemnda 

- Redaktør av Tidsskrift for Familirett, Arverett og Barnevernrettslige 
spørsmål (FAB) 
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- Medlem av den norske redaksjonen i tidsskriftet Retfærd 

- Medlem av redaksjonsrådet i Tidsskrift for Velferdsforskning 

- Varamedlem for nestleder i Pasientskadenemnda med en del 
møtevirksomhet 
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Caroline Taube 
Jur. dr., Postdoktor-stipendiat 

1. Forskningsvirksomhet 
a) Forskningsområder 
Siden jeg kom tilbake fra permisjon 1. september har jeg fokusert på 
konstitusjonell rett, særlig prosedyrene for konstitusjonelle endringer og 
system (rettslige og politiske) for normkontroll. I den forbindelse har jeg 
ferdigstilt en artikkel om grunnlovsendringer i Norge (akseptert for 
publisering i Lov og Rett 2007).    
”Regeringsformen som positiv rätt?” i Tre konferenser om grundlagen 
Statens offentliga utredningar/Grundlagsutredningen, Stockholm 2006, s. 
112-118. 

b) Publikasjoner 
Regeringsformen som positiv rätt? Fri- och rättigheter i grundlagen - 
behöver regleringen förändras?; Vitenskapelig foredrag 19.10.2006 - 
19.10.2006 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet  
- Kursundervisning i statsforfatningsrett  

- Introduction to the Norwegian legal system 

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning 
utenom fakultetet 

- Foredrag på konferansen ”Fri- och rättigheter i grundlagen -  Behöver 
regleringen förändras?” 19. oktober, Uppsala, i regi av 
Grundlagsutredningen 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 
- Se punkt 5. 

- Deltakelse i seminarier holdt med forskergruppen i konstitusjonelle 
studier 
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7. Annen virksomhet 
- Regional rapportør til International Journal of Constitutional Law (I-

CON) 
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Christina Voigt 
Stipendiat 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Forskningsområder 

- Ferdigstilling av doktoravhandling ‘Sustainable Development as a 
Principle of Integration in International Law. Resolving Potential 
Conflicts between WTO Law and Climate Change Mitigation 
Measures’ (innlevert: 15.09.2006), forskning, deltakelse på konferanser 
og seminarer, presentasjon av prosjektet 

Pågående prosjekter 

- artikler: 

- ”Year in Review: Germany”, 16 Yearbook of International 
Environmental Law (YbIEL) 2005, (forthcoming in 2007), 

- Book Review: Alexander Gillespie, Climate Change, Ozone Depletion, 
and Air Pollution, (2007) 16 Yearbook of International Environmental 
Law (YbIEL) 2005, (forthcoming in 2007), 

- Tilbakevirkningsforbud og Klimautfordring: Setter Grl §97 Grenser for 
Regulering av Klimagassutslipp? 

- Statsansvar for klimaskader 
- Climate Change and the Mandate of Sustainable Development 
- The Sustainable Integrity of the CDM – Legal Challenges 

b) Publikasjoner 

- Artikkel: “Year in Review: Germany”, 2004 Yearbook of 
International Environmental Law (YbIEL) Vol. 15, Oxford 
University Press, 2005, 462-467 

- Bokanmeldelse: Verheyen, R., Climate Change and International 
Law, Martinus Nijhoff Publishers, 75 Nordic Journal of 
International Law 2006, 171-174 
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2. Undervisning ved Det juridiske fakultet 
- International Environmental Law (Master) 
- Public International Law (Master) 
- Folkerett valgfag 
- Sommerskole, UiO 
- eksamenssensorering 

- studentveiledning 
 

3. Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg 
- NOKUT 

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning 
utenom fakultetet 

5.1. Forelesninger: 

- Lund University, Sverige, Foredypnigskurs i folkerett, forelesninger: 

17.02. International Environmental Law I and II:  

- The ‘Trade and Environment Conflict’ Climate Change in International 
Law 

5.2. Foredrag: 

- 11.1.2006 Seminar: Grl. §97 - Tilbakevirkningsforbud; 
"Tilbakevirkningsforbud og Klimautfordring: Setter Grl §97 Grenser 
for Regulering av Klimagassutslipp?", UiO/IOR 

- Naturressurs-Forskergruppe:  

- Sommerseminar, 22.6.2006, Solstua, fremlegging av 
doktorgradsprosjektet 

- Internasjonalt oppstartsseminar i prosjektet “Sustainable Energy 
Markets” 11.-13.9.2006: Environmental Integrity of the CDM: What is 
it and why do we need it? 

 

 



 100

Miljørettslunsj (IOR) 

- 3.3.2006: Climate Change Damage in International Law: Inuit Petition 
to the Interamerican Commission for Human Rights 

- 22.9.2006: Climate Change and Sustainable Development: 
Observations from a Legal Perspective 

Forskergruppe Internasjonale Relasjoner 

Folkerettslunsj (IOR) 

- 18.1.2006; Climate Change Damage in International Law: Inuit 
Petition to the Interamerican Commission for Human Rights 

- 4.10.2006: Climate Change and Sustainable Development: 
Observations from a Legal Perspective 

- 13.-15.9.2006, Annual Conference of the Norwegian Association for 
Development Research (NFU), Oslo, Chateau Neuf, Norwegian School 
of Theology: Climate Change and the Mandate of Sustainable 
Development: Observations from a Legal Perspective 

- 5.-6.10.2006, GARNET workshop ‘Geopolitics of Global 
Environmental Governance’ (JERP 5.3.1), Brussels, Eurovillage: 
Climate Change and the Mandate of Sustainable Development: 
Observations from a Legal Perspective 

- 4.10.2006, Senter for Utvikling of Miljø (SUM), PhD Research School, 
workshop, Oslo: Climate Change and the Mandate of Sustainable 
Development: Observations from a Legal Perspective 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 
- 5.-6.1.2006, Naturressurs-Forskergruppe, Seminar, Gran 
- 11.1.2006, Seminar om Tilbakevirkning, UiO/IOR 
- 6.-7.2.2006 Chatham House Seminar: Sustainable Development in 

WTO Law, London 
- 6.3.2006: Universitetet i Oslo, CIENS: Forskerdag 
- 5.4.2006 RENERGI forsker- og bruker workshop, SAS Hotel Oslo 
- 30.4.2006 Forskerseminar i Miljörett, Universitet i Bergen 
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- 2.5.2006 Nasjonale Klimakonferanse, Oslo, Plaza Hotell 
- 18.-20.5.2006 Do we need International Law?, ESIL Bi-Annual 

Conference, Sorbonne, Paris 
- 22.6.2006, Forskergruppe for Naturressursforvaltning, Sommerseminar 
- 11.-12.9.2006, Research Group for Natural Resources Management, 

Seminar: “Meeting the Climate Challenge: New Legal Instruments and 
Issues in National and International Climate and Energy Law”, 
University of Oslo 

- 13.-15.9.2006, Annual Conference of the Norwegian Association for 
Development Research (NFU), ‘Global Environmental Change and 
Human Security’, Oslo, Chateau Neuf, Norwegian School of Theology 

- 5.-6.10.2006, GARNET workshop ‘Geopolitics of Global 
Environmental Governance’ (JERP 5.3.1), Brussels, Eurovillage 

- 28.-29.11.2006, RENERGI Konferanse, Norges Forskningsråd, Hotel 
Bristol, Oslo 

7. Annen virksomhet 
- Forberedelse og organisasjon av internasjonalt seminar: ’Sustainable 

Development in National and International Law. What did the 
Brundtland Report do to Legal Thinking and Legal Development, and 
where can we go from here?’, 3.-5.5.2007, Oslo 

- Utarbeidelse og revisjon av prosjektsøknad til NFR: ‘Meeting the 
climate challenge: New legal instruments and issues in national and 
international energy and climate law’, januar 2006 
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Frederik Zimmer 
professor 

 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Forskningsområder 

Forskningen har også i 2006 i det vesentlige ligget innenfor inntektsskatt 

b) Publikasjoner 

- Aspects of EEA Income Tax Law. I: Liber Amicorum Jacques 
Marherbe. Bruxelles: Bruylant 2006. 

- Bedrift, selskap og skatt. Inntektsbeskatning av næringsdrivende, 
selskaper og selskapsdeltakere, 4. utgave. Oslo : Universitetsforlaget 
2006. 864 s. 

- Del I Innledning, kap. 4 Varelager, kap. 5 Fordringer - fradragsrett for 
tap, kap. 6 Anleggsgjenstander: Aktivering, avskrivning, avståelse, kap. 
7 uttak, kap. 11 Beskatning av aksjeselskaper; korreksjons-inntekt, kap. 
12 Aksjeutbytte og aksjegevinster; personlige skattytere, kap. 13 
Aksjeutbytte og aksjegevinster; selskaper som aksjonærer, kap. 26 
generasjonsskifte. I: Bedrift, selskap og skatt. Inntekts-beskatning av 
næringsdrivende, selskaper og selskapsdeltakere, 4. utgave. Oslo : 
Universitetsforlaget 2006. ISBN 82-15-00834-8. 238 s. 

- Høyesterettsdommer i skattesaker 2005. Skatterett : tidsskrift for skatt 
og avgift 2006(3 og 4) 

- Skattereformen 2004-06: Hvor har den brakt oss, og hvor går veien 
videre?. Skatterett : tidsskrift for skatt og avgift 2006(2):110-115 

- Tax Legislation between Politics and Legal (and Economic) Thinking. 
I: Scandinavian Studies in Law, Volume 49. A Proactive Approach. 
Stockholm: The Stockholm University Law Faculty 2006. 

- Tax legislation between politics and legal (and economic) thinking . 
Scandinavian Studies in Law 2006;49:385-392 
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2. Undervisning ved Det juridiske fakultet  

- Forlesninger og kurs i skatterett 4. avd. vår og høst  
-  Vår og høst internasjonal skatterett for skatterett 1 valgemne 
- Skatterett 2 valgemne og det nye valgemne i skatterett vår og høst; vår 

internasjonal skatterett, høst aksjeselskaper og aksjonærer, 
merverdiavgift høst.  

- Prosjekt i skatterett i vårsemesteret 
-  Kurs i selskapsrett 
-  International business taxation, forelesning for sommerskolen for Nord-

Dakota-studentene 
-  Innlegg på kurs i veiledning for lærere, sammen med Trine-Lise 

Wilhelmsen i august 
- Forelesning om skriveprosessen på seminar for stipendiater i november 
-  Eksamenssensur skatterett 1 valgemne vår og høst 
- Laget og gjennomgått fakultetsoppgave i skatterett vår og høst 

3. Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg  

- Programutvalget for masterstudiet i rettsvitenskap (PMR), medlem 
-  Avdelingsansvarlig lærer for 4. avd. masterstudiet 
-  Nestleder Institutt for offentlig rett 
-  Leder av utvalg som utredet sidegjøremål ved UiO 
- Medlem av utvalg som utredet prinsipper for lederlønn ved UiO 

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning 
utenom fakultetet 

- Veileder for stipendiat Elin Malt, UiB 
-  Medlem av bedømmelseskomite og opponent ved Jacob Bundgaards 

PhD-forsvar ved Handelshøjskolen i København i januar (om skatter og 
sivilrett) 

-  Annenopponent på Benn Folkvords PhD-disputas ved UiB i juni (om 
fusjon og fisjon i skatteretten) 
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- Forelesninger ved JUS’ kurs om skatt, avgift og generasjonsskifte i 
mars 

-  Innledning om utflyttingsskatt på IFA-Norges medlemsmøte i april.  
- Forlesning i internasjonal skatterett ved høyere revisorstudium ved 

NHH, fire timer, i september 
- Forlesninger ved JUS’  kurs i grunnleggende skatterett i oktober 
-  Bidratt med synspunkter til tysk utredning om Reform der 

Einkommens- und Unternehmungsbesteuerung durch die Duale 
Einkommensteuer, i regi av Max Planck-Institut for Geistiges 
Eigentum, Wettbewerbs- und Steuerrecht og Zentrum für Europäische 
Wirtshaftforschung GbmH 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 

- European Association of Tax Law Professors, konferanse i Budapest i 
juni 

- International Fiscal Associations kongress i Amsterdam, i September 
- Nordisk skattevitenskapelig forskningsråds seminar i København i 

oktober 

7. Annen virksomhet 
- Leder Nordisk skattevitenskapelig forskningsråd 

-  Medlem av Permanent Scientific Committee og formann i dets 
Research subcommittee i International Fiscal Association 

- Fagredaktør for skatte- og avgiftslover i Norsk Lovkommentar 

-  Medlem av redaksjonskomiteen for tidsskriftet Skatterett 

-  Medlem av styret og arbeidsutvalg for Fondet for dansk-norsk 
samarbeid 

-  Medlem av styret for Lindemans Legat 

-  Leder av styret for stiftelsen Sat Sapienti 

- Medlem av rådet for Dronning Sonja internasjonale musikkonkurranse 
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Vedlegg 1 

Reglement for Institutt for offentlig rett 
Vedtatt av instituttrådsmøtet 27. nov 2003 
godkjent av Det juridiske fakultet 15. des. 2003 

§ 1 Instituttets organer 
Instituttet skal ha: 

1. Et instituttråd  
2. En instituttleder  
3. En nestleder  
4. En administrasjon ledet av kontorsjefen  

§ 2 Instituttrådet 

§ 2.1 Instituttrådets saksområde 
Instituttrådet skal uttale seg om: 

• overordnede planer, prinsipper og prioriteringer for 
virksomheten  

• langtidsplaner, med særlig vekt på strategi for forskning, 
utdanning og formidling • årsplan og budsjett  

• regnskap og årsrapport  
• instituttets interne organisering i avdelinger, faggrupper eller 

lignende, innenfor de rammer som er gitt av overordnet organ 

For øvrig skal instituttrådet: 

• legge fram for fakultetet forslag til valgkomité for valg av 
instituttleder og nestleder 

Instituttleder innkaller instituttrådet med minst 1 ukes varsel. Med samme 
frist kan en femtedel av instituttrådets medlemmer kreve at instituttrådet 
innkalles, med begrunnet fremstilling av den sak som kreves behandlet. 

§ 2.2 Sammensetning 
Instituttrådet skal ha elleve medlemmer: 
Instituttleder 
Nestleder 
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3 fast vitenskapelig ansatte 
2 midlertidig vitenskapelig ansatt 
2 teknisk/administrativt ansatte 
2 studenter 

Instituttleder leder instituttrådets forhandlinger. I instituttleders fravær leder 
nestleder forhandlingene. 

§ 3 Valg 

Valgperioden til instituttrådet er fire år for representanter for de 
vitenskapelig ansatte og for de teknisk- og administrative ansatte. For de 
midlertidig vitenskapelig ansatte er valgperioden to år. For 
studentrepresentantene er valgperioden ett semester. 

• Instituttleder og nestleder velges i samsvar med nærmere 
fastsatte regler vedtatt av universitetsstyret  

• Studentrepresentantene velges av studentene på grunnlag av 
UiOs valgregler  

• Vitenskapelig ansatte og representanter for det teknisk-
administrative personalet velges av de grupper de utgår fra, i 
samsvar med nærmere fastsatte regler.  

• Det velges tre vararepresentanter for de fast vitenskapelig 
ansatte, to vararepresentanter for de teknisk/administrativt 
ansatte og to vararepresentanter for studentene, samt en 
vararepresentant for de midlertidig vitenskapelig ansatte.  

En representant eller vararepresentant fratrer hvis vedkommendes 
tilknytning til gruppen eller fakultetet opphører. 

§ 4 Instituttleder 

Instituttlederen er instituttets øverste leder, og leder instituttets virksomhet 
innenfor rammer satt av universitetsstyret, fakultetets planer, instrukser fra 
dekan og under tilbørlig hensyn til instituttrådets anbefalinger. 

Instituttlederen er leder av instituttrådet. Instituttlederen har ansvar for å 
utarbeide saksframlegg med forslag til uttalelse i de saker som instituttrådet 
skal uttale seg om (jf. § 2). 



 107

Instituttlederen har ansvar for utadrettet nettverksbygging, informasjon og 
kontakt med eksterne samarbeidspartnere. 

Instituttlederen kan pålegges oppgaver for fakultetet. 

§ 5 Stedfortreder for instituttleder 

Nestleder i instituttrådet er instituttleders stedfortreder. 

§ 6 Innstillingsutvalg 

Instituttleder kan etablere et eget innstillingsutvalg for behandling av de 
vitenskapelige stillinger som fakultetet har tilsettingsmyndigheten for. 

§ 7 Kontorsjef 

Kontorsjefen ivaretar ledelsen av instituttets administrative og 
forvaltningsmessige arbeid i samråd med og i henhold til delegasjon fra 
instituttleder. 

§ 8 Ikrafttreden 

Dette reglement trer i kraft 1. januar 2004. 

 



 108

Vedlegg 2 

Institutt for offentlig retts bibliotek 

Rapport 2006 
 
Tallene er samlet for Institutt for offentlig retts bibliotek og Rettshistorisk 
samling. 
 
UTLÅN (inkl. utsendte kopier)    9089 
        
 
INNLÅN Utsendte bestillinger     560   
  Mottatte innlån og kopier     505 
   
 
MOTTATTE BESTILLINGER     1561 
 
KATALOGISERTE bind        903 b.   
        
INNKJØP monografier i antall bind     939 b. 
  
  
PERIODIKA I LØPENDE ABONNEMENT (trykt form) 230  
 
For øvrig abonnerer fakultetsbiblioteket og Universitetsbiblioteket på et stort 
antall tidsskrift i elektronisk form, som kommer i tillegg til våre egne løpende 
abonnement. 
 
MAGASINERING       202 b. 
 
REGNSKAPSTALL IOR Annum (totalt)   780.537,60 
    Abonnement    381.698,00 
    Bøker     367.484,60 
    Kopier           180,00        
    Innbinding        31.175,00 
 
PERSONALE 
Randi Halveg Iversby, leder (tilbake etter permisjon 1.3.2006) 
Karen Danbolt, hovedbibliotekar (fung. leder t.o.m. 28.2.2006) 
Beate Heilemann, hovedbibliotekar 
Mari Kjellevold Brygfjeld, studenthjelp, 8 t pr. uke 


