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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 2008 hatt følgende sammensetning: 
Leder   professor Kirsten Sandberg  
Nestleder professor Ole Kristian Fauchald 
 
Representanter for det faste vitenskapelige personale 
   Professor Cecilia Bailliet 
   Professor Dag Michalsen 
   Professor Anne Robberstad 
 
Vararepresentanter: 
Første vara Professor Marit Halvorsen 
Annen vare Professor Hans Christian Bugge 
Tredje vara Professor Ståle Eskeland.  
 
Representanter for det midlertidig ansatte vitenskapelige personale: 
   Stipendiat Julia  Köhler-Olsen 
   Stipendiat Lars Magnus Bergh
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Vararepresentanter: 
Første vara  Stipendiat Maria Astrup Hjort 
Annen vara  Stipendiat Lars Edvard Erichsen. 
 
Representanter for det administrative personale: 
   Overingeniør Kjetil K. Frantzen 
   Konsulent  Margrethe Østbø. 
 
Vararepresentanter: 
Første vara  Overingeniør Kari B. Oppi  
Annen vara  Førstekonsulent Elise Myrstad Koppang.  
 
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 det større fellesskap som fakultetet 
representerer og en rekke medarbeidere har i 2008 deltatt i avgjørelses-
organer på forskjellige nivåer: 
Dekanatet  Inger-Johanne Sand, prodekan for forskning 
Fakultetsstyret Frederik Zimmer, repr. for vit. ansatte 
    Øyvind Henden , (fra 1.10.08) repr. for adm. 

Lars Magnus Berg (fast observatør for vit. tilsatte i 
midlertidige stillinger) 

    Inger-Johanne Sand har hatt tale- og forslagsrett 
Innstilling og tilsettingsutvalg: 
    Frederik Zimmer 
    Øyvind Henden 
 
Programutvalget for master i rettsvitenskap (PMR): 
Avd. ansvarlig for 2. avd.  Professor Aslak Syse 
Avd. ansvarlig for 4. avd.  Professor Ragnhild Hennum 
 
Likestillingsutvalget: Marit Halvorsen (leder)  
     Dag Michalsen  
     Maria Astrup Hjort  
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Instituttets lokaler 

Instituttet er samlet i Vestbygningen (Domus Bibliotheca), 2. og 3. etasje, 
med noen kontorer også i første etasje, og kontorer i Domus Nova,  5. og 6. 
etasje. 

 

Økonomi  

IOR - regnskap 2008 
 
   

Basis   
Sted: 120500 
Institutt for 
offentlig rett 

  

Budsjett Regnskap 
  

    

Inntekter fra KD -42 424 643 -43 312 414 
Inntekter fra Andre dep 0 0 
Inntekter fra NFR 0     157 760 
Andre inntekter -2 253 000 -1 588 399 
Sum inntekter -44 677 643 -44 743 053 
Sum investeringer 100 000      146 471 
Fast lønn 23 952 649 26 539 556 
Variabel lønn 0 164 270 
Ferielønn 2 874 317 3 261 385 
Sosiale kostnader 6 891 772 7 378 329 
Offentlige refusjoner 0 -3 125 774 
Andre lønnskostnader 0 765 
Sum lønn 33 718 738 33 252 748 
Andre driftskostnader 8 778 096 8 566 180 
Sum kostnader (Inkl. 
investeringer) 

42 596 834 42 931 184 

Driftsresultat -2 080 809 -1 811 869 
Netto finansinntekt/-kostnad 0 1 462 
Avsluttede prosjekter EFV-b 0 -129 543 
Total for året -2 080 809 -1 939 950  
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Eksternt finansierte prosjekter 

Ved instituttet var det i 2008 i gang større og mindre prosjekter finansiert av 
eksterne oppdragsgivere: 

Prosjektnavn 
Internettkriminalitet og etterforskningsmetoder (PhD-prosjekt I.M. Sunde) 
 
Professorat i lovgivningslære (Backer 4 år fra 1.11.2008) 
 
Justice in the Risk Society (PhD-stilling Synnøve Ugelstad + 2-årig 
forskertilsetting av Heidi Lomell) 
 
Et trygdesystem i sterk forandring (phd-prosjekt Imran Haider) 
 
Minoritetskvinners diskrimineringsvern: Fra formelle til reelle rettigheter 
(IMER) (inkl. PhD-prosjekt Tone Wærstad + flere vitasser) 
 
Konferansen Security: a multidiciplinary approach 16.-17. oktober 2008 
 
Reformbehov i offentlig rettshjelp 
 
Evaluering av likestillingslovens § 21 
 
Skolerettsprosjektet (vitass - p.t. Bergitte Kjosvatn) 
 
Diplomkurs i kvinnerett (Zimbabve) 
 
Bistandsrelevant kvinnerett (avsluttes i 2008) (Ingunn Ikdahls PhD-prosjekt 
er inkludert her, hun holder fortsatt på men er i 2008 gått over på 
fakultetsfinansiering) 
 
Demokrati, religionsfrihet og kvinners menneskerettigheter (DEMROK) - 
inkl. PhD-prosjekt Vibeke Blaker Strand 
 
Barns rettigheter: Barnekonvensjonens betydning for forvaltnings- og 
rettspraksis og for forholdet mellom barn, foreldre og staten (Inkl. Phd- 
prosjekt Julia Køhler-Olsen + ekstern partner Kristin Skjørten NKVTS). 
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Demokratisk styring i et flernivåsystem (PhD-prosjekt Sigrid Stokstad - 
samarbeid med ISF) 
 
Tvisteløsingsmekanismer mellom stat og kommune (KS - postdoc Iris 
Nguyen-Duy) 
 
Anders Jahre - fondstøtte til IOR 
 
Anders Jahres fond - støtte til rettshistorie 
 
Videreutvikling av strategiske partnerskap med USA og Kina – Washington-
konferansen på GWU 2008 
 
YbIEL - Yearbook of International Environmental Law 
 
International tribunals (PhD-prosjekt Nils Langtvedt + fakultetsfinansiert 
postdoc Jo Stigen m.m.) 
 
PhD-prosjekt Nicolai Winge   (prosjektene eies av NIFS men Winge har 
arbeidsplass på IOR) 
 
PhD-prosjekt Froukje Platjouw (prosjektet eies av NIFS men Platjouw har 
arbeidsplass på IOR) 
 
Postdocprosjekt Christina Voigt (del av prosjektet RENERGI som eies av 
NIFS men Voigt har arbeidsplass på IOR) 
 

Instituttets ansatte i 2008 
Professorer: 
Andenæs, Mads (f. 57) 
Backer, Inge Lorange (f. 46) 
Bailliet, Cecilia (f. 69) 
Boe, Erik (f. 43) 
Bugge, Hans Christian (f. 42)  
Eng, Svein (f. 55)  
Eskeland, Ståle (f. 43)  
Fauchald, Ole Kristian (f. 65) 
Halvorsen, Marit (f. 47)  
Hellum, Anne (f. 52)  
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Hennum, Ragnhild (f. 67) 
Hov, Jo (f. 41) 
Høgberg, Alf Petter (f. 71)  
Jakhelln, Henning (f. 39) 
Johnsen, Jon T. (f. 42)  
Kjønstad, Asbjørn (f. 43)  
Michalsen, Dag, (f. 57)  
Robberstad, Anne (f. 51)  
Sand, Inger Johanne (f. 52)  
Sandberg, Kirsten  (f.54)  
Smith, Eivind (f. 49)  
Stridbeck, Ulf (f. 49)  
Syse, Aslak (f. 46)  
Ulfstein, Geir (f. 51) (perm.)  
Zimmer, Frederik (f. 44)  
 
Professor II: 
Ali, Shaheen Sadar (f. 55) 
Gjems-Onstad, Ole (f. 50) 
Ketscher, Kirsten (f. 47) 
Myhrer, Tor-Geir (f. 52) 
 
Professor emeriti : 
Bratholm, Anders (f. 20) 
Fleischer, Carl August (f. 36) 
 
Førsteamanuenser : 
Emberland, Marius (f. 70) 
Uggerud, Ken (f. 62)   
 
Post. Dok.: 
Stigen, Jo (f. 64) 1.12.06 – 30.11.10 
Taube, Caroline (f. 68) 15.8.02 – 4.6.08 
Voigt, Christina (f. 71)  (arb.pl.) 
Harbo, Tor Inge (f .67)  (arb.pl.) 
 
Forskere:  
Lomell, Heidi Mork (f. 67) 
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Stipendiater: 
Aune, Helga (f. 69)   1.9.00 – 25.5.08 
Berg, Lars Magnus  (f. 76)  1.7.07 – 30.6.11 
Bragdø, Sunniva  (arb.pl.) 
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 
Frøberg, Thomas (f. 83)   1.10.08 – 31.09.12 
Haider, Imran (f. 78)   1.10.08 – 30.9.12 
Hauge, Harald, (f. 71) (gj.f,stipend) 1.9.07 – 30.8.08 
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 
Kierulf, Anine (f. 74)   1.10.08 – 31.9.12 
Køhler – Olsen, Julie (f. 75)  1.9.06 – 22.10.10  
Langtvedt, Nils Christian (f. 81) 17.9.07 – 16.9.11 
Løvlie, Anders (f. 77)    1.11.06 – 31.10.10  
Meidell, Merete (f. 74)   1.9.06 – 14.11.10 
Noreide, Ragnar (f. 78)   1.8.08 – 31.7.12 
Nygard, Lars-Jonas M. (arb.pl.)  
Nyland, Nicolai ekst.(f. 69)  1.10.02 – 10.4.08 
Platjuow, Froukje Maria (f. 83) (arb.pl) 
Salomonsen, Torunn (f. 71)  1.1.02 – 17.2.08 
Stokstad, Sigrid  (f. 68)   1.3.08 – 29.2.12 
Strand, Vibeke Blaker  (f. 77)  22.08.05 – 19.6.11 
Stub, Marius  (f. 72)   1.4.05 – 23.3.10 
Sunde, Inger Marie (f. 62)  1.10.05 – 30.9.09 
Torgersen, Runar (f. 73)   1.1.04 – 12.2.08 
Winge, Nikolai K. (f. 82) (arb.pl.) 1.08.07 – 31.7.11 
Wærstad, Tone L. (f. 77)   1.6.07 – 27.8.11 
 
Vitenskapelige assistenter: 
Andenæs, Jens Johannes (arb.pl.) 
Ankerud, Anja Kristin (arb.pl.)     
Ashraf, Rukhsana  
Aspelund, Edvard Thorolf 
Berg, Lars-Henrik Winsnes 
Brekka, Ingebjørg 
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Braaten, Beate Stølen 
Christie, Caroline Knem    
Dannevig, Øivind K. (arb.pl.) 
Fossen, Linn 
Frøberg, Thomas     
Hallenstvedt, Nina Krukhoug (arb.pl.) 
Hippe, Anne Sofie 
Holmlien, Heidi 
Junker, Eivind 
Kaspersen, Martine Refsland 
Kjosvatten, Bergitte Anita 
Leonhardsen, Erlend M. 
Løvdal, Lene     
Nordstrøm, Tina Storsletten 
Plaatjouw, Froukje M. 
Refsdal, Endre Skjelbred 
Rønning, Olaf  Halvorsen 
Strand, Pia 
Sverdrup-Thygeson, Ulrik  
Sætrum, Jørgen 
Tjøn, Benita 
 
Administrativt ansatte : 
Aas, Else (f. 45), førstekonsulent 
Frantzen, Kjetil K. (f. 78), overingeniør 
Henden, Øyvind (72), avd. leder 
Koppang, Elise Myrstad,  førstekonsulent (til 1.12.08) 
Oppi, Kari Brenna (f. 46), overingeniør 
Ruud, Ulla (f. 46), kontorsjef 
Thulin, Karin (f. 47), konsulent  (perm.) 
Wenger-Hagene, Elisabeth (f. 72), førstekonsulent (fra 1.4.08) 
Østbø, Margrethe (f. 73), konsulent 
 
Biblioteksmedarbeidere tilknyttet IOR  
Danbolt, Karen, web - hovedbibliotekar 
Iversby, Randi Halveg, instituttbibliotekar 
Heilemann, Beate, hovedbibliotekar 
Tuseth, Bård Sverre, hovedbibliotekar  
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Forskningsvirksomhet 

Institutt for offentlig rett fikk hele fire nye professorer i 2008. Inge Lorange 
Backer ble kallet ’hjem’ til instituttet etter mange år i Justisdepartementet for 
å gå inn i et nytt professorat i lovgivningslære. Mads Andenæs flyttet til IOR 
fra Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) høsten 2008. Andenæs har 
et åremålsprofessorat ved IOR som varer fram til 2011. I tillegg fikk både 
Cecilia Bailliet og Ole Kristian Fauchald professoropprykk i 2008.   

Etter mange års stillingstørke ligger det an til å bli en rekke utlysninger av 
faste stillinger ved Det juridiske fakultetet i perioden 2009-2020. Halvparten 
av IORs faste vitenskapelige stab går av for aldersgrensen innen 2020, og 
instituttet har i den anledning utarbeidet en rekrutteringsstrategi for faste 
vitenskapelige stillinger.  

Seminarvirksomheten ved instituttet har som vanlig vært meget omfattende. 
Alle de fem forskergruppene ved instuttet er aktive. De største arrange-
mentene i 2008 var konferansene ”Security: A Multidiciplinary Normative 
Approach” på Voksenåsen 16-17.oktober og konferansen “Transnational 
Corporate Responsibility for the 21st Century” ved George Washington 
University i Washington DC (begge i regi av forskergruppen Internasjonale 
relasjoner), heldagsseminaret ”Naturressursrettshistorie” som var et sam-
arbeid mellom Forskergruppen for rett, samfunn og historisk endring og 
Forskergruppen i naturressursrett, konferansen ”Universitet og politikk - 
Anton Martin Schweigaard 1808-1870” i Det Norske Videnskaps-Akademi 
10-11.april i regi av Forskergruppen for rett, samfunn og historisk endring, 
det nordiske todagersseminaret ”Barns rett til medbestemmelse og selv-
bestemmelse” i DN 22.-23. mai, arrangert av Barnerettighetsprosjektet, og 
avslutningskonferansen for forskningsprosjektet ”Demokrati, religions-frihet 
og kvinners menneskerettigheter” på Institutt for samfunnsforskning 
20.november. Nevnes bør også at Forskergruppen i konstitusjonelle studier 
gjennomførte et todagers seminar i Paris 17-18.november, og instituttets 
studiereise til Strasbourg og Luxembourg 15-17.april med besøk i Den 
europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD), EU-domstolen og EFTA-
domstolen. 

Instituttet etablerte i 2008 ikke mindre enn seks flerårige, eksternfinansierte 
prosjekter. ”Et trygdesystem i sterk forandring” er et femårig NFR-finan-
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siert prosjekt ledet av professor Asbjørn Kjønstad. ”Justice in the Risk 
Society”  er et fireårig NFR-prosjekt ledet av professor Ragnhild Hennum. 
Prosjektet ”Demokratisk styring i et flernivåsystem” er et fireårig samarbeid 
med Institutt for samfunnsforskning finansiert av NFR; Jo Saglie ved 
Institutt for samfunnsforskning er prosjektleder. Prosjektet ”Tvisteløsnings-
ordninger mellom stat og kommune” er ett toårig oppdragsprosjekt finan-
siert av KS, med professor Eivind Smith som prosjektleder. Prosjektet 
”Reformbehov i offentlig retthjelp” ledes av professor Jon T. Johnsen og 
mottar støtte fra Justisdepartementet. I tillegg kommer prosjektet ”Lov-
givningslære” (professoratet til Inge Lorange Backer), som er finansiert av 
Justisdepartementet for en fireårsperiode. IOR gjennomførte også to mindre 
prosjekter for Barne- og likestillingsdepartementet: ”Evaluering av like-
stillingslovens § 21”, og ”Vurdering av lovfesting av en unntaksbestemmelse 
for trossamfunn i tilknytning til diskrimineringsforbudet i likestillingsloven 
§3”. 

 

Instituttet har i løpet av året fått fem nye stipendiater. Faglig fordeler de seg 
på trygderett, statsrett, miljørett, folkerett og rettskildelære/juridisk metode. 
Tre av dem er finansiert av instituttets NFR-prosjekter. Videre har vi fått en 
ny prosjektansatt forsker i midlertidig stilling i statsrett, og en tidligere 
stipendiat har fått ett års gjennomføringsstipend fra fakultetet og fortsetter 
ved IOR med utdanningsrett som forskningstema. 

 

Instituttet kan også vise til meget høy publiseringsaktivitet i 2008. 
Instituttets produksjon er registrert i UiOs database for forskningsdoku-
mentasjon, FRIDA. 

 

Instituttets ansatte har deltatt aktivt i UiOs prosess ’Faglige prioriteringer’. 
Prosessen har bl.a. konkludert med opprettelsen av 7 nye tverrfakultære og 
flerdisiplinære satsingsområder ved UiO. Disse vil bli en hovedarena for 
samarbeid med UiO-fagmiljøer utenfor Juridisk fakultet. IOR-forskere deltar 
i seks av de nye satsningene: 

• PLUREL - Religion i pluralistiske samfunn 
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• Miljøendringer og bærekraftig energi (MILEN) 

• CULTRANS - Kulturelle transformasjoner i globaliseringens tidsalder 

• Demokratiprogrammet - Demokrati som idé og praksis 

• KIS - Kunnskap i skolen 

• Levekår i utviklingsland – helse, miljø og fattigdom  

 

IOR-ansatte sitter i styringsgruppen og/eller den faglige ledergruppen for 
MILEN, CULTRANS, Demokratiprogrammet og KIS.  

Hva gjelder likestilling kan bemerkes at det fortsatt er sterk overvekt av 
menn i de vitenskapelige toppstillingene ved IOR. Det er imidlertid 50-50 
kjønnsbalanse blant de fast vitenskapelig ansatte under 60 år, og kvinnene 
var i 2008 i flertall  på alle de tre rekrutteringsnivåene (postdoc, stipendiat, 
vitenskapelig assistent). Mulighetene er dermed gode for å oppnå en god 
kjønnsbalanse på alle stillingsnivåer innen 2020.  

 

Doktordisputas:  

Cand. jur. Harald Hauge forsvarte fredag den 9. mai 2008 kl. 10.15 i Gamle 
festsal, Domus Academica, Karl Johansgate 47, offentlig sin avhandling 

”Skatterettslig tidfesting av kostnader etter realisasjonsprinsippet – særlig 
om avsetninger og betingede kostnader” for graden Ph.d.  

Cand. jur. Runar Torgersen forsvarte fredag den 12. september 2008 kl. 
10.15 i Auditorium 14, Domus Biblioteca, offentlig sin avhandling 

”Ulovlig beviserverv og bevisforbud i straffesaker” for graden Ph.d.  

 

Formidlingsvirksomhet 

Seminarer: se under Forskning s.9 

Gjesteforelesninger:  

24.08 ved Heng Wang, Chongquing: WTO Origin Rules for services and the 
origin rules for services in the Chinese mainland and Hong Kong Closer 
Economic Partnership Arrangement. 
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29.08 ved gjesteforsker Daud Hassan: Implemenation Mechanisms in 
Multilateral Environmental Agreements.  

30.08 ved gjesteforsker Daud Hassan: The Legal Frameworks for Land 
Based Sources of Marine Pollution 

21.11 ved professor Stanley Paulson: Hans Kelsen 

 

Instituttlunsj: 
Vår: 
22/1 Professor Kirsten Sandberg  
Orienterer og innleder til diskusjon om fakultets- og instituttanliggender. 
 

29/1 Professor Henning Jakhelln 
Om arbeidskamp og boikott i det grenseoverskridende europeiske vare-, 
tjeneste- og arbeidsmarket 
 

5/2  Lillian Almaas 
Retting av fakultetsoppgaver i classfronter 
 

4/3  Stipendiat Lars-Jonas Nygaard  
Dommerens hverdag 
 

8/4  Stipendiat Lars Magnus Bergh 
Grunnlovsreformen 2007 – og hva nå? 
 

6/5  Gunnar Nordén og Anders Ryssdal 
"Rettsfunksjonell analyse av kollektive beslutningsmekanismer 
eksemplifisert ved straffeprosessloven § 376a" 
 

13/5 Professor Kirsten Sandberg 
Diskusjon om fakultets- og instituttanliggender 
 

20/5 Emeritus Carl August Fleischer 
"De tre plenumsdommene av 21. september 2007 om lovgivers inngrep i 
tomtefestekontrakter og i eiernes rettigheter - forståelsen av Grl. § 97og av § 
105,av prøvelsesretten/lex superior-prinsippet,samt av rettskildelæren for 
øvrig, derunder de reelle hensyns betydning." 
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Høst: 
26/8 Professor Asbjørn Kjønstad: 
"Rettsaktivisme som drivkraft i rettsutviklingen; om offensiv og defensiv 
lovtolkning og lovgivning som grunnlag for viktige endringer i rettsforholdet 
mellom enkeltindivider i det offentlige rom" 
 

9/9 Professor Kirsten Sandberg: 
Instituttanliggender 
 

23/9 Professor Eivind Smith: 
"Konstitusjonell sedvanerett" 
 

7/10 Professor Aslak Syse og stipendiat Vibeke Blaker Strand: 
"På vei mot et generelt diskrimineringsforbud i EU? EF-domstolens 
avgjørelse i Coleman-saken 17. juli 2008 og forholdet til norsk rett." 
 

21/10 Professor Kirsten Sandberg: 
Instituttanliggender 
 

4/11 Professor Henning Jakhelln: 
"HR-2008-1664-A: Tolkning av pensjonsavtaler - Høyesteretts dom om 
Statoil - hva kan utledes av denne dommen?" 
 

18/11 Professor Erik Boe: 
"Nye toner om ytringsfrihet og varslerrett" 
 

2/12  Postdoc Christina Voigt: 
"Norsk klimakvotehandel i et folkerettslig perspektiv"  
 

16/12 Professor Aslak Syse: 
"Regelen om "delt bevisbyrde" - særlig i saker om diskriminering" 
 

Folkerettslunsj: 

Vår: 
14/1 Christina Voigt:  
Sustainable Development as a Principle of International Law - Resolving 
Conflicts between Climate Measures and WTO Law (Book launch) 
 
6/2  Margrethe Norum (NHD): 
Ny norsk modellavtale for internasjonale investeringer 
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14/2 Guest lecture: Professor Malgosia Fitzmaurice (Queen Mary, 
University of London): Dynamic treaty interpretation 
 
20/2 Farhat Taj Andersen (IOR, SKK): 
The assassination of Benazir Bhutto - a UN investigation? 
 
5/3  Christoffer Eriksen (IOR): 
EF-domstolen, demokrati og fri bevegelighet (The European Court of Justice 
and the Rights to Free Movement of Goods, Services, Persons and Capital – 
New Constraints on Administrative Discretion and their Democratic 
Credentials) 
 
12/3 Maria Lundberg and Zhou Young (SMR): 
Minority rights in China 
 
26/3 Beate Sjåfjell (IFP): 
Internalising Externalities: Why neither corporate governance nor corporate 
social responsibility provides the answers 
 
2/4  Nils Christian Langtvedt (IOR): 
Hvilken tolkningsmetode bruker WTOs tvisteløsningsorganer? 
 
23/4 Jo Stigen and Ole Kristian Fauchald (IOR):  
Litigating Corporate Responsibility before International Institutions 
 
30/4 Cecilia Bailliet:  
The Unrule of Law: Unintended Consequences of  
Applying the Responsibility to Protect to Counter-terrorism.  
(Colombia's military strike on the FARC camp in Ecuador on March 1, 
2008) 
 
7/5  Geir Ulfstein (IOR):  
The Constitutionalization of International Law: The International Judiciary 
and the Enforcement of International Law. 
 
14/5 Tor-Inge Harbo (European University Institute and IOR):  
The proportionality principle as a general principle of EU law 
 
21/5 Guest lecture: André Nollkaemper (Universiteit van Amsterdam): 
Connections between the international rule of law and the domestic rule of 
law 
 

 

http://www.law.qmul.ac.uk/people/academic/fitzmaurice.html
http://home.medewerker.uva.nl/p.a.nollkaemper/
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28/5 Kjetil Mujezinovic Larsen (SMR):  
Military Forces Obligations under Human Rights Law during Peace 
Operations 
 
4/6  Christina Voigt (IOR):  
Judicial Review of CDM Executive Board Decisions: Possible Disputes, 
Rights and Immunities 
 
9/6 On the occasion of the publication of Finn Seyersted's Common Law of 
International Organizations, the Research Group on the Internationalisation 
of Law will stage a seminar on possibilities for future reseach on the 
Common Law of International Organisations on 9 June 2008 at 13.00-16.00. 
Later in the afternoon, a book launching seminar is hosted by the Research 
Group in cooperation with the Norwegian branch of the International Law 
Association (Norsk Forening for Internasjonal Rett). 
 
11/6 Maria Helena Fonseca de Souza Rolim:  
"The International Law on Ballast Water: Preventing Biopollution" 
 
23-24/6 Workshop: “The impact of ratification”. Workshop organised 
by Geir Ulfstein and Andreas Føllesdal in Oslo in preparation of the research 
project “Should States Ratify Human Rights Conventions?” 
 
Høst: 
27/8 Gro Nystuen:  
Klasevåpenkonvensjonen 
 
10/9 Nils Christian Langtvedt:  
Purposive interpretation in WTO jurisprudence 
 
24/9 Jo Stigen and Ole Kristian Fauchald:  
Environmental Security 
 
8/10 Camilla Guldahl:  
Sedvanerettsdannelse innenfor internasjonal humanitærrett 
 
15/10 Ingunn Ikdahl:  
'International law as process': what it means, methodological 
implications, and application in a study of the intersection of property, 
housing and gender in human rights law 
 
22/10 Hans Morten Haugen:  

 

http://www.nfir.no/
http://www.nfir.no/
http://folk.uio.no/andreasf/Projects/2009-CAS/Workshop1.html
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Import regulation of tropical timber - is it possible under the WTO rules? 
 
29/10 Christina Voigt:  
Global Carbon Market 
 
7/11 Kjetil Mujezinovic Larsen:  
Menneskerettighetenes udelelighet og universalitet:  Kan prinsippene ha 
rettslig betydning for ekstraterritoriell beskyttelse av sivile og politiske 
rettigheter? 
 
12/11 Nobuo Hayashi:  
Carl von Clausewitz and the laws of war: common bases, common 
challenges 
 
19/11 Ståle Eskeland:  
De mest alvorlige forbrytelser 
 
26/11 Jørgen Sætrum: 
Genève i Strasbourg? Betydningen uttalelser fra FNs 
Menneskerettighetskomité i individklagesaker får for den materielle 
drøftelsen i EMD 
 
8/12 Ragnar Nordeide:  
Harmonisation of international law through treaty interpretation: The 
application of the principle of “systemic integration” in the interpretation of 
the European Convention on Human Rights 
 

Konstitusjonell lunsj: 
21/1 Professor Xavier Philippe: 
Konstitusjonell reform i Frankrike? (Innledning og debatt holdes på 
engelsk.) 
 
4/2 Stipendiat Christoffer Conrad Eriksen: 
Demokrati og styring 
 
18/2 Senator Francis Delpérée, professor ved Université de Louvain-la 
Neuve: 
Quo vadis Belgica? Om den pågående krisen og dens årsaker i et 
konstitusjonelt perspektiv. (Innledning på engelsk på ca. 45 minutter.) 
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25/2 Stortingspresident Thorbjørn Jagland: 
Grunnlovens rolle 
 
3/3 Professor Jon Elster: 
Komparativ konstitusjonell sedvanerett 
 
14/4 Stipendiat Marius Stub: 
Grunnloven § 102 
 
28/4 Stipendiat Lars Magnus Bergh: 
Grunnlovskonservatisme? 
 
19/5 Postdoc Caroline Taube: 
Grunnloven § 83 (Stortinget kan innhente Høyesteretts betenkning over 
juridiske spørsmål) 
 
2/6 Professor Anne Julie Semb: 
Dobbelt politisk medlemskap: Om samisk selvbestemmelse og norsk 
medborgerskap 
 
9/6 Innledning ved stipendiat Lars Magnus Bergh etterfulgt av 
kommentarer: 
En ny konstitusjonell rett? Lesing av Eivind Smiths "Konstitusjonelt 
demokrati" 
 
16/6 Stortingets visepresident Carl I. Hagen: 
Grunnlovens rolle 
 
Høst: 
8. sept. - Professor Eivind Smith: 
Grunnloven § 106 og saken om Opplysningsvesenets fond 
 
29. sept. - Professor Bjørn Erik Rasch (og evt. andre innledere): 
Fortsatt diskusjon av Eivind Smith: ”Konstitusjonelt demokrati” 
 
6.okt. Soli J. Sorabjee, Senior Advocate ved Indias Høyesterett: 
Gjesteforelesning: Evolution of the Basic Structure Doctrine by the Supreme 
Court of India & Its Implications and Impact on Constitutional 
Amendments.  
 
13. okt. - Stipendiat Benedikte M. Høgberg: 
Om doktorgradsprosjektet vedrørende grunnloven § 97. 
 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Soli_Sorabjee
http://www.jus.uio.no/forskning/grupper/konst/nyheter/2008/sorabjee.xml
http://www.jus.uio.no/forskning/grupper/konst/nyheter/2008/sorabjee.xml
http://www.jus.uio.no/forskning/grupper/konst/nyheter/2008/sorabjee.xml
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27/10 Stipendiat Sigrid Stokstad: 
Om doktorgradsprosjektet vedrørende forholdet mellom stat og kommune 
 
8/12 Stipendiat Marius Stub: 
Om betydningen av EMK ved tolkning av grunnloven 
 
15/12 Forsker Iris Nguyen-Duy: 
Om prosjektet om tvisteløsning mellom stat og kommune 
 

Kvinnerettslunsj: 
Vår: 
28/1 Professor Kari Børresen: 
Religiøse kjønnsstereoptypier 
 

25/2. Professor Marit Melhus: 
Rettslige kilder som kultur: Lovgivning om assistert befruktning. 
 

31/3 Professor Hege Skjeie: 
Interseksjonalitet, juss og politikk. 
 

21/4 Professor Karin Widerberg: 
Om posisjonalitet i forskningen, Dorothy Smith og kvinneretten. 
 

21/5 Professor Hege Brækhus: 
Om Norges offentlige utredninger 2008: 1 Kvinner og homofile i 
trossamfunn og NOU 2008: 6 Kjønn og lønn. 
Hege Brækhus har vært medlem av begge offentlige utvalg 
 

 
Høst: 
15/9 Vit. Ass. Cathrine Sørlie: 
Kvinne- og kjønnsperspektivet i master i rettsvitenskap 
- En vurdering av integreringen av kvinne- og kjønnsperspektivet i de 
obligatoriske fag ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. 
 

13/10 Else McClimans 
"Undersøkelse av norsk rettspraksis om diskrimineringslovgivningen" 
 

10/11 Beate Stølen Braaten 
(Tema kommer) 
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Prosessrettslunsj: 
Vår: 
15/1 Stipendiat Lars Edvard Erichsen (IOR) 
Skillet mellom dispositive og indispositive saker. 
 

12/2 Stipendiat Øystein Bjerva (UMB) 
Jordskifterettens prosess 
 

11/3 Professor Stein Evju (IFP) 
Særløsninger i arbeidstvistprosessen. 
 

14/4 Professor Fredrik Sejersted (EURORETT) 
EFTA-domstolens prosessform. 
 

 
Rettshistorisk lunsj: 
Vår: 
11.01 Marit Halvorsen 
Kildespørsmål til den norske tingsrettsforskningens historie. 
 
18.01 Jørgen Stubberud 
Hekseprosessene i Norge på 15-1600-tallet: Var de alle uskyldige? 
 
1.02 Karen Eg Taraldrud 
Friluftsloven 50 år. 
 
29.02 Olav Andreas Røssaak 
Mellom obligasjonsrett og tingsrett: Tomtefeste i Norge på 18- og 1900-
tallet. 
 
7.03 Eirik Holmøyvik 
Historisk bakgrunn for maktfordelingsprinsippet 
 
10.04 - 11.04 Seminar på Det Norske Videnskaps-Akademi 
Universitet og politikk - Anton Martin Schweigaard 1808-1870 
 
18.04 Kåre Lilleholt 
Arbeidet fram mot ei felles referanseramme for europeisk kontraktsrett 
 
7.05 Kirsti Strøm Bull 
Kautokeino-opprøret 
 
30.05 Hans Jacob Bull 

 

http://www.jus.uio.no/forskning/grupper/rettshistorie/aktiviteter/moter/schweigaardkonferanse.xml
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Sorenskriverembetet for hundre år siden, med Nordre Østerdalen 
sorenskriveri som eksempel. 
 
06.06 Gjesteforelesning: Josiah Ober (Stanford) 
The Evolution of Athenian Commercial Law in the fourth century B.C. 
Professor Ober er en ledende antikkhistoriker og er bl.a. spesialist på Athens 
rett og rettssystem.  
 
Høst: 
26/9 Kåre Lilleholt 
Arbeidet fram mot ei felles referanseramme for europeisk kontraktsrett 
 
10/10 Knut Sverre Skurdal Andresen:  
Obiter dictums opprinnelse  
 
16/10 Boklansering: 
Forfatningsteori møter 1814 (Dag Michalsen red.) 
 
14/11 Geir Heivoll:  
Charles Taylors "Sources of the Self" lest rettshistorisk.  
 
21/11 Sverre Blandhol: 
Rettssalsdramaer i renessansen 
 
26/11 Gjesteforelesning: Lars Björne (Turku):  
Juridik och politik. Studier i nordisk rättsvetenskaplig argumentation 
 
28/11 Kirsti Strøm Bull (seminaransvarlig) m fl:  
Heldagsseminar om naturressursrettshistorie i samarbeid med 
Forskergruppen i naturressursrett  
 
12/12 Julemøtet Marit Halvorsen: Ole Singdahlsen, en glemt 
forfatterjurist. 

 

RIKS seminarrekke:  
Vår: 
26. februar - Lunsjseminar 
Presentasjon av prosjektet Rettskulturer i endring. Effekten av europeisk 
integrasjon i og utenfor EU. 
Prosjektet er i startfasen og ledes av Åse Grødeland, NIBR (på vei til Chr. 
Michelsens inst.), med undertegnete og Marina Kurkchiyan, Oxford og 

 

http://www.jus.uio.no/forskning/grupper/rettshistorie/aktiviteter/seminarer/naturressursrettshistorieseminar.xml
http://www.jus.uio.no/forskning/grupper/rettshistorie/aktiviteter/seminarer/naturressursrettshistorieseminar.xml
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William Miller, Glasgow som seniormedarbeidere. Det skal gjennomføres 
empiriske studier i en rekke land. 
Innleder: Professor Kristian Andenæs 
 

13. mars - Seminar i regi av RIKS 
Recognising Evolving Slavery-like Law-framed Conditions of our Time and 
Exploring how to undo them 
Innledere: Tulane law prof. Ray Diamond Post doc. Lill Scherdin  
1. Amanuensis Vidar Halvorsen, 1. Amanuensis Katja Franko Aas, 
1. Amanuensis Cecilia Bailliet 
 
Mandag 28. april - Lunsjseminar/Seminar i Familie- og arverett  
Professor Ingeborg Schwenzer: "Family Law in the 21st century"  
 
22. og 23. mai - Barns rett til medbestemmelse og selvbestemmelse 
Innledere: Professor Kirsten Sandberg, Forsker II/ dr. philos Kristin 
Skjørten,Stipendiat Julia Köhler-Olsen m.fl. 
 
Høst: 
22. september - Lunsjseminar 
Om prosjektet "Menneskerettslige aspekter knyttet til kjønnslemlestelse og 
helseundersøkelser". Prosjektet ble utført av Henriette Sindig Aasen, med 
Njål Høstmælingen, Anne Hellum og Kirsten Sandberg i prosjektets 
arbeidsgruppe 
Innleder: Njål Høstmælingen 
 

27. oktober - Lunsjseminar 
Samfunnsform, kontrollkultur og dødsstraff for folk som ikke har drept i 
Louisiana, USA. Innleder: Lill Scherdin 
 
20. november - DEMROK-avslutningsseminar 
Avslutninsseminar for forskningsprosjektet Demokrati, religionsfrihet og 
kvinners menneskerettigheter 
 
15. desember - Lunsjseminar 
"Harmonisering av familieretten i Europa - hvilken vei går utviklingen?" 
Innleder: Tone Sverdrup 
 

Studietilbud  
Ved siden av sine bidrag til det samlede studietilbud ved Fakultetet har 
Instituttet et særlig ansvar for masterprogrammet i Public International Law.  

 

http://www.jus.uio.no/forskning/grupper/riks/prosjekter/demrok/demrok.html
http://www.jus.uio.no/forskning/grupper/riks/prosjekter/demrok/demrok.html
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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 –formid-
ling 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 drifts-
budsjett.  
Redaktør for Institutt for offentlig retts skriftserie var i 2008 professor 
Cecilia Bailliet. 
 
Skriftseriens utgivelser i 2008 
1/08  Eldbjørg Håkonsen Martinsen 
IPPC-direktivet 
Integrert forebygging og begrensning av forurensning og krav  
til anvendelse av beste tilgjengelige teknikker 
Miljørettslige studier nr. 31 
 
2/08  Vincent Tsang 
Forvaltningen gav og forvaltningen tok  
Om tilbakekall av offentlige tillatelser etter forvaltningsrettens  
ulovfestede omgjøringsregel 
 
3/08  Kjersti Botnan Larsen 
Offentlige grunnskolers kompetanse til å regulere elevers atferd 
 
4/08  Elisabeth Gording Stang 
Barn, tortur og retur 
Den rettslige betydningen av barnespesifikk tortur, umenneskelig  
og nedverdigende behandling i asylsaker, herunder barns returvern 
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5/08  Henriette Sinding Aasen 
Menneskerettslige aspekter knyttet til kjønnslemlestelse og 
helseundersøkelser 
 
6/08  Froukje Maria Platjouw 
Reduction greenhouse gas emissions at home or abroad? 
A study on the Supplementarity Requirement for The Flexibility  
Mechanisms of the Kyoto Protocol 
Miljørettslige studier nr. 32 
 
7/8  Alessandro Serpe 
The doubting philosopher: Norberto Bobbio 
Outlines of his legal philosophy within Italian legal culture 
 
8/08  Andreas Kravik 
Den europeiske menneskerettskonvensjon artikkel 2 og forestillingen  
om en implisert rett til sikkerhet mot terrorisme 
 

Særavhandlinger 

60 studiepoeng (20-vekttalls) studentavhandlinger bedømt i 2008 med 
temaer fra instituttets fagområder: 
 
Rukhsana Ashraf:  
Normativ pluralisme og arv: norskpakistanske kvinners rett til å sitte i  
uskiftet bo  
 
Jens Johannes Andenæs:  
Norsk havforskningsjurisdiksjon 
 
Edvard Aspelund:  
"Jøder ere fremdeles udelukket fra Adgang til Riget" - Grunnlovens  
utelukkelse av jøder 1814-1851 
 
Ingebjørg Brekka:  
Aksjegevinst eller aksjeutbytte? 
 
Beate Stølen Braaten:  
Arbeidstakers rettigheter i private hjem 
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Caroline Knem Christie:  
Ikke-børsnoterte aksjer og andeler i arveavgiften  
 
Øivind K. Dannevig:  
Nye ferdselsformer i friluftslivet - Rettsgrunnlag og reguleringer  
 
Thomas Frøberg:  
Juridiske identitetsspørsmål  
 
Kjersti Botnan Larsen:  
Offentlige grunnskolers kompetanse til å regulere elevers atferd  
 
Erlend M. Leonhardsen:  
Legitimacy and the Limits of Regulatory Measures: The Margin of  
Appreciation and the Principle of Proportionality in Investment Treaty  
Arbitration  
 
Lene Løvdal:  
Private international law, Muslim laws and gender equality - The  
adjudication of mahr in Scandinavian, English and French courts  
 
Tina Storsletten Nordstrøm:  
Minoritetskvinners rett til rettighetsinformasjon 
 
Froukje Maria Platjouw:  
Reducing Greenhouse Gas Emissions at Home or Abroad?  
 
Endre Skjelbred Refsdal:  
NAV Klage og anke  
 
Jørgen Sætrum:  
Genève i Strasbourg? 
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Helga Aune 

Stipendiat/Stipendiat på gjennomføringsstipend 

 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet 

Innleverte avhandlingen: Deltidsarbeid. Vern mot diskriminering på struk-
turelt og individuelt grunnlag” til vurdering for Phd.graden (14.august 
2008). 

b) Publikasjoner 

- ”Deltids- og midlertidig ansattes diskrimineringsvern”, s 239-264, 
i Diskriminerings- og likestillingsrett, Hellum og Ketscher (red.) 
Universitetsforlaget 2008. 

 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet 

- Likestillings og diskrimineringsrett 26 timer 

- Arbeidsrett 6 timer 

- Sensureringsarbeid 

 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 
- Seminarer i regi av Inst. for off. rett, RIKS og Avdeling for 

kvinnerett 
- De årlige nettverksmøtene til henholdsvis ELLN og Gender 

Equality network 

 

7. Annen virksomhet 
- Leder av Avdeling for kvinnerett fra og med 15.08.2008, vikar for 

professor Anne Hellum 
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- Kurs i pedagogikk for universitetsansatte ved UiO 
- Det norske medlem av European Labour Law Network (ELLN) 
- Det norske medlem av the European Commissions`s network of 

Legal experts in the field of Gender Equality (Gender Equality 
Network) 

- Redaktør for arbeidsrett.no, en kommentarutgave til 
arbeidsmiljøloven 
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Inge Lorange Backer 

Professor 

(gjelder virksomhet etter 1. november 2008) 

 

1.  Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet 

Jeg tiltrådte som professor 1. november 2008 etter bortimot 14 år som 
ekspedisjonssjef i Justisdepartementets lovavdeling. Arbeidet med en 
omfattende utvidelse og oppdatering av min kommentarutgave til 
barneloven (1. utg. 1982) ble i hovedsak fullført ved siden av mitt arbeid i 
Justisdepartementet, men deler av korrekturen, registre og annet arbeid 
knyttet til utgivelsen gjensto. 

b) Publikasjoner 

- Habilitet i Høyesterett. Lov og Rett 2008 s. 577-78. 
- Barneloven. Kommentarutgave. 2. utg., Universitetsforlaget. 870 s. 
- Bidrag til Norsk Lovkommentar 2008: Lov 14. desember 1917 nr. 17 

om vasdragsreguleringer; lov 12. juni 1931 nr. 1 i henhold til 
konvensjonen mellem Norge og Sverige om visse spørsmål vedrørende 
vassdragsretten av 11 mai 1929; lov 15. mars 1940 nr. 3 om 
vassdragene; lov 28. juni 1957 nr. 16 om friluftslivet; lov 19. juni 1970 
nr. 63 om naturvern; lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark 
og vassdrag; lov 24. november 2000 nr. 82 om vassdrag og grunnvann 
(vannressursloven). 

 

5.  Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 
fakultetet 

- Laggranskningen i Norge. Innlegg på Häringesymposiet 25. november 
2008. 

 

 



 - 28 -

6.  Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 
- Rättssymposium 25.-26. november 2008, Häringe slott (arrangert 

av det svenske Justitiedepartementet: Lagrådet – i går, i dag och i 
morgon 

 

7.  Annen virksomhet 
- Medlem av bedømmelseskomité for professorat i forvaltningsret ved 

Københavns universitet 
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Cecilia M. Bailliet 

Professor 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet 

Director of the Masters Program in International Law 

Editor IORs Skriftserie 

 

b) Publikasjoner 

- “The ‘Unrule’ of Law: Unintended Consequences of Applying the 
Responsibility to Prevent to Counterterrorism, A Case Study of 
Colombia’s Raid in Ecuador” in Cecilia M. Bailliet (Ed.), Security: A 
Multidisciplinary Normative Approach (Forthcoming Brill 2009). 

- ”Constitutional Underpinnings for Conscientious Objection in 
Allegiance to International Public Law Norms pertaining to War” 
(Forthcoming NIL 2009) 

- “Towards Restoration of an Individualized Mental Health Assessment 
in Refugee Law” (Forthcoming 2009) 

 

2.  Undervisning ved Det juridiske fakultet 

- Refugee Law 

- Utlendingsrett 

- Folkerett 

- International Public Law 

- International Human Rights 

- Women’s Law 

- Constitutional Law & Democracy 
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3.  Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg 

- Instituttsråd 

- 6.vara Fakultetsstyret 

 Vara Likestillingskomite 

 

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 
fakultetet 

- Rett til integrasjon- Arbeidsdiskriminering i utlendingsrettslig lys in 
Forskningsrådets globaliseringsprosjekt Workshop 2 15.05.08 

- The Role of Law in Security Practices in The Role of Law, Ethics and 
Justice in Security Practices PRIO 10.03.08  

 

6.  Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 
- Organizer and participant: The Unrule of Law: Unintended 

Consequences of Applying the Responsibility to Prevent to 
Counterterrorism: A Case Study of Colombia's Raid in Ecuador 
“Security: A Multidisciplinary Normative Approach Conference” 
October 2008 

- Examining Sexual Violence within the Military: A Review of Asylum 
Claims presented by Eritreans in Norway, in  RIKS seminar 
“Recognizing How Slavery-like Conditions in our Time and Exploring 
How to Undo Them” March 2008 

- Restoring an Individualized approach to Mental Health in Refugee Law 
in seminar Child Migrant Rights as Citizens: Rights, Discourses, 
Claims Institutt for Samfunnsforskning 11.11.08 
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Lars Magnus Bergh 

Universitetsstipendiat 

 

1.  Forskningsvirksomhet 

Jeg skriver doktoravhandling med tittelen ”Konstitusjonell praksis : Praksis 
som kilde for konstitusjonelle rettsregler”. Avhandlingen befinner seg 
innenfor komparativ konstitusjonell rett, konstitusjonell metode og konsti-
tusjonell rettshistorie. Rettshistorisk vil avhandlingen ta for seg fram-
veksten av konstitusjonell praksis som rettskilde i Norge, og komparativt 
vil den sammenligne konstitusjonell praksis som rettskilde i Norge, 
Danmark, Frankrike og Storbritannia. 

 

2.  Undervisning ved Det juridiske fakultet 
- Våren 2008: To kurs og to PBL-kurs i konstitusjonell rett og 

utarbeiding av sensorvegledning i rettshistorie for 3. avdeling. 
- Høsten 2008: Manuduksjon i konstitusjonell rett 

 

3.  Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg 
- Observatør for de midlertidig vitenskapelig ansatte i fakultetsstyret ved 

Det juridiske fakultet 
- Medlem for de midlertidig vitenskapelig ansatte i instituttrådet ved 

Institutt for offentlig rett 

 

5.  Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 
fakultetet 

- Sensur og klagesensur ved Det juridiske fakultet i Bergen 
- Forelesning og oppgavekurs i 2. avdeling ved Treider 
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6.  Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 
- Deltakelse på seminaret ”Universitet og politikk - Anton Martin 

Schweigaard 1808-1870” 10. og 11. april 2008 på Det Norske 
Videnskaps-Akademi i Oslo. 

- Deltakelse på Nordisk juristmøte 20. til 23. august 2008 i København. 
- Deltakelse på seminar 17. og 18. november 2008 i Paris for 

forskergruppen for konstitusjonelle studier. 

 

7.  Annen virksomhet 
- Foredrag på seminaret ”Universitet og politikk - Anton Martin 

Schweigaard 1808-1870” 10. og 11. april 2008 på Det Norske 
Videnskaps-Akademi i Oslo. 

- Forskningsopphold hele høsten 2008 ved de to forskningssentrene 
Unité mixte de recherche de droit comparé de Paris og Centre de 
recherche en droit constitutionnel, begge underlagt Université 
Panthéon-Sorbonne (Paris I). 
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Erik Magnus Boe 

Professor dr juris 

 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet  

Foruten publikasjonen (b) arbeidet jeg i 2008 med å sy offentligrettslige 
hovedtrekk sammen med faget alminnelig forvaltningsrett.  

b) Publikasjoner 

- Systemsmøring: Hvor langt kan private ”kjøpe” seg goodwill hos det 
offentlige? 

 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet  
- 94 timer undervisning på 2. avdeling – forvaltningsrett  
- 2 timer undervisning for rettssosiologistudenter – juridisk metode  
 

3. Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg  
- Medlem av Programrådet for Bachelorstudiet i Offentlig 

administrasjon og ledelse (SV-fakultetet) 
- Medlem av Programrådet for Forvaltningsinformatikk (PFIN) 
- Medlem av Rådet for Senter for rettsinformatikk (SERI) 
 

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning 
utenom fakultetet 

- Foredrag HR-Norge: Rettssikkerhet og effektivitet, Personalkonfe-
ransen for offentlig forvaltning, Lillehammer 24.1.2008 

- Foredrag Juristenes utdanningssenter: New Public Management i for-
valtningsrettslig lys, 13.2.2008 
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- Foredrag Confex Norge: Kurs om forvaltningsloven, offentlig-
hetsloven og ulovfestet forvaltningsrett, 20.5.2008 

- Foredrag Kommunalt forum: Utbyggingsavtaler og tredjemenn, 
28.8.2008 

- Foredrag Juristenes utdanningssenter: Hvorfor ny offentleglov? 
Hovedpunkter i loven, 22.9.2008 

- Foredrag Juristenes utdanningssenter: Hjemmel for tilsyn med private 
rettssubjekter og for ulike tilsynsmetoder, 3.11.2008 

- Foredrag Juristenes utdanningssenter: Unnlatelse av å gripe inn: 
Tilsynsplikt?, 3.11.2008 

-  Foredrag Juristenes utdanningssenter: Tilsynsansvar, tilsynsgrunnlag 
og hvem som har tilsyn, 4.11.2008 

- Foredrag Juristenes utdanningssenter: Statlig tilsyn med kommunene - 
oversikt, 4.11.2008 

- Foredrag Juristenes utdanningssenter: Forholdet mellom tilsyn, 
instrukser og andre måter å følge opp tilsyn, 4.11.2008 

- Foredrag Juristenes utdanningssenter: Forvaltningsrettslige regler for 
offentlige selskaper, 19.11.2008 

- Foredrag Juristenes utdanningssenter: Dobbeltroller og inhabilitets-
problemer som foretaksmodellen skaper, 19.11.2008 

-  Foredrag Oslo Kommune: Klageutfall: Avvisning, opphevelse og 
omgjøring, 21.11.2008 

- Foredrag Oslo Kommune: Kommunens unnlatelse av å bruke sin 
inngrepsmyndighet. Særlig om klageretten, 21.11.2008 

- Foredrag Juristenes utdanningssenter: Skjønner vi ”frie skjønn”? 
Forholdet mellom forvaltning og domstoler, 25.11.2008 

- Foredrag Toll- og avgiftsdirektoratet: Hvorfor ny offentleglov? 
Hovedpunkter i loven, 26.11.2008 

 

7. Annen virksomhet 
- Ansvarshavende for faget Alminnelig forvaltningsrett, 2. avdeling 
- Ansvarshavende for JUROFF1201, Alminnelig forvaltningsrett for 

ikke-jurister i Bachelorprogrammet Offentlig administrasjon og ledelse 
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- Leder og deltaker i faggruppen for Alminnelig forvaltningsrett 
- Deltaker i forskningsgruppen Samfunnskontroll og rettssikkerhet 
- Veileder for universitetsstipendiat Marius Stub 
- Veileder for stud.jur. Renate Kjernlie 
-  Veileder for stud.jur. Grethe Krogstad  
- Kursansvarlig for Juristenes utdanningssenters etterutdanning av 

jurister, Alminnelig forvaltningsrett 
- Bedømmelse og utdeling av Norsk Presseforbunds Flavius-pris for 

åpen forvaltning 2008 
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Hans Chr. Bugge 

Professor 

 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet 

Forskningen har spent over flere felt innenfor miljøretten, med hovedvekt 
på nasjonal og internasjonal klimarett. Forskningstermin V 08 med studie-
opphold i Paris. 

Leder av Forskergruppe for naturressursrett ved fakultetet, herunder ledelse 
av tre større forskningsprosjekter finansiert av Norges forskningsråd: 

Klimaprosjektet, under RENERGI-programmet 

Utmarksprosjektet, under ”Krafttak”- og AREAL-programmene 

Prosjektet ”Consistency in Environmental Law”, under Miljø 2015-
programmet. 

Utarbeidelse av søknad/finansiering av prosjekt under programmet 
NORKLIMA 

Ansvar for å organisere 6 større seminarer knyttet til prosjektene, delvis 
med internasjonal deltakelse. 

 

b) Publikasjoner 

Bøker 

- Hans Christian Bugge og Christina Voigt (eds.):Sustainable 
development in international and national law. Europa Law Publishing 
2008 (ISBN 978-90- 76871-84-4) 591 s.  

Bokkapitler 

 1987-2007: "Our common future" revisited. I: Bugge og Voigt: 
Sustainable  development in international and national law s. 3-21. 
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- The polluter pays principle: dilemmas of justice in national and 
international contexts. I: Jonas Ebbesson and Phoebe Okowa (eds.): 
Environmental Law and  Justice in Context. Cambridge University 
Press 2008 ISBN 9780521879682. s. 411-428 

- 'Klimarett' Et essay om et rettsområde i utvikling. I: Helle Tegner 
Anker og Bigitte Egelund Olsen (red.): Miljøretlige emner: Festskrift 
til Ellen Margrethe Basse. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2008 
ISBN 978-87-574-1918-4. s. 81-102 

- Norwegian EIA and SEA Rules, Planning Law and Nature Protection 
Law. I:  Helle tegner Anker, Birgitte Egelund Olsen og Anita Rønne 
(eds.): Legal systems and wind energy - a comparative perspective. 
Jurist- og Økonomforbundets  Forlag 2008 ISBN 978-87-574-
1817-0.  

Anmeldelser: 

- Anmeldelse av JK VH "Markföroreningsansvaret - särskilt om retro-
aktivitet och  skälighet av miljörättsligt återställandeansvar". Tidskrift 
utgiven av juridiska  föreningen Finland 2008 ;Volum 144.(3) s. 357-
367 

- Praktisk miljørett. Lov og rett: Norsk juridisk tidsskrift 2008 (3) s. 189-
191 

Lovkommentarer 

- Kommentar til lov 13. mars 1981 nr 6 Forurensningsloven. I: Norsk 
Lovkommentar 2008. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2008 ISBN 978-
82-05-39016- 4. s. 1266-1286 

- Kommentar til lov 15. juni 2001 nr. 79 Svalbardmiljøloven. I: Norsk 
Lovkommentar 2008. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2008 ISBN 978-82-
05-39016-4. s. 3427-3438 

 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet  
- Veiledning av 3 masterstudenter 
- Veiledning av 4 PhD-studenter (Nicolai Nyland, Tadesse Kasssa, 

Nikolai K. Winge og Froukje Maria Platjouw). 
- Forelesning om norsk miljørett, North Dakota-programmet. 
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3. Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg  
- Styreleder Senter for utvikling og miljø SUM 
 

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 
fakultetet 

- 16. juni: “Carbon Capture and Storage and EC State Aids Rules”. 
Seminaret “Carbon Capture and Storage - a Legal update”, University 
College, London.  

- 22. august: ”Klimaeffektens rettslige aspekter - regulering, beskatning, 
erstatning. Nordisk Juristmøte, København.  

- 26.-28. september : “The North-South Dimension in the Climate Policy 
of the European Union and Norway. Konferansen “Climate Law in 
Developing Countries post 2012: North and South perspectives”, 
Ottawa, Canada 

- 11. november: CO2-håndtering; rettslige aspekter. UiOs konferanse 
Miljøendring og bærekraftig energi, UiO, Asker. 

 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 

I tillegg til de seminarer og konferanser som er nevnt under pkt. 5 kan 
nevnes: 

- 7.-8. januar: Naturressursgruppens årlige fagseminar (Hadeland). 
- 28. januar: Heldags startseminar for prosjektet ”Utmarksrettigheter og 

 samfunnsendring”, Oslo (Naturressursgruppen) 
- 8. februar: Heldags seminar om ”Legal issues related to Carbon 

Capture and  Storage (CCS)”, Oslo (Naturressursgruppen) 
- 18.-19 april: ”The principle of Integration in EU Law”, Avosetta-

seminar, Budapest. 
- 28. mai: Heldagsseminar ”Kvotehandel og karbonmarked – et nytt 

rettsområde i  utvikling”, Oslo (Naturressursgruppen). 
- 3. juni: Halvdagsseminar i Statens vegvesen om vegbygging og 

 erstatningsspørsmål, Oslo (Naturressursgruppen) 
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- 17. juni: Heldags startseminar for prosjektet ”Consistency in Environ-
mental Law”, Oslo (Naturressursgruppen). 

- 18.-20. september: Internasjonalt seminar i tingsrett med fokus på 
utmarksrettigheter og samfunnsendring.  

- 18.-19 november: Norges forskningsråds konferanse om programmet 
Miljø 2015, Lillestrøm. 

- 28. november: Heldagsseminar ”Forvaltning av miljø, naturressurser og 
fast eiendom sett i rettshistorisk perspektiv” (Naturressursgruppen 
sammen med Forskergruppe i rett, samfunn og historisk endring).  

 

7. Annen virksomhet  
-  25. januar: Opponent ved Kasper Herlers doktordisputas, Det juridiske 

fakultet, Universitetet i Helsingfors. Avhandlingens tittel: "Mark-
föroreningsansvaret - särskilt om retroaktivitet och skälighet av miljö-
rättsligt återställandeansvar". 

-  17. oktober: Opponent ved Endre Nåmdals disputas, Det juridiske 
fakultet, Universitetet i Bergen. Avhandlingens tittel: ”Ansvarsgjen-
nombrot som grunnlag for aksjonæransvar for miljøskadar”. 
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Andreas Bullen 

Universitetsstipendiat 

 

1 Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet 

Arbeid med PhD-avhandling innenfor internasjonal skatterett, men 
arbeidstittel ”Arm’s-length transaction structures” – Recognising and 
restructuring controlled transactions in transfer pricing”. Arbeidet har i 
hovedsak blitt gjennomført på kontoret i Oslo, med unntak av 2-ukers 
forskningsopphold ved Max-Planck Instituttet i München i Oktober 2008. 

 

b) Publikasjoner 

”Et skråblikk på Høyesteretts dom i Statoil Angola (Rt 2007 s 1025)”, 27 
Skatterett 110 (2008). 

 

2. | Undervisning ved Det juridiske fakultet 

Ingen. Undervisingsplikten er gjennomført tidligere år.  

 

4.  Deltakelse i lovgivningsarbeid o.l. 

Høringsuttalelse til OECD’s rapport ”Discussion Draft on the Transfer 
Pricing Aspects of Business Restructurings – 19 September 2008 to 19 
February 2009”. Sendt inn i januar 2009.  Uttalelsen vil bli publisert i ”Tax 
Notes International” våren 2009. 
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5.  Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 
fakultetet 

(i)  Foredrag om internprising for Sentralskattekontoret for Storbedrifter/ 
skatteetaten. Fredrikstad, Mars 2008 

(ii)  Foredrag om internprising på Nordisk seminar i internasjonal skatterett. 
Stenungsund, Sverige, April 2008 

(iii) Foredrag om internasjonal skatteavtalerett på møte i Young IFA 
Network (IFA = Internasjonal Fiscal Association). Oslo, November 
2008. 

l 

6.  Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 

(i) Seminar om EU-skatterett, Wien, Februar 2008.  
(ii) Seminar om internprising og immateriell eiendeler. Amsterdam, April 

2008.  
(iii) Seminar i komparativ skatterett. Lund, Mai 2008.  
(iv) Seminar om internprising og omstruktureringer. München, Desember 

2008. 

 

7.  Annen virksomhet 

(i)  2 ukers forskingsopphold ved Max-Planck Instituttet i München i 
Oktober 2008.  

(ii) Rapportør på konferanse om internprising og omstruktureringer 
(München, Desember 2008). Rapporten vil bli publisert i ”Tax Notes 
International” i Mars/April 2009.  

(iii) Styremedlem i Young IFA Network, Norge. Arbeidet består blant 
annet å tilrettelegge faglige program til medlemsmøter.  
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Svein Eng 

Professor 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet 

Jeg har i løpet av året arbeidet videre særlig med følgende hovedtemaer i 
min forskning: 

(i) valg av begrunnelsesmåter  
(ii) rett og praktisk fornuft 
(iii) rettskildelærens grunnlag 
(iv) rettslige grunnbegreper 

b) Publikasjoner 

- Rettsfilosofi. Universitetsforlaget 2007 692 s. 
- Verdibørsen: Om Rettsfilosofi. [Radio] 2007-11-03 (Kai Sibbern)  
 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet  
- Kurs ExFac 
- Kurs Forvaltningsrett 
- Veiledning Allmenn rettsteori 
- Sensur Allmenn rettsteori 
- Sensur ExFac 
- Oppgaveretting kurs 
- Eksamensoppgaver, sensorveiledning 
 

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 
fakultetet 

- Løpende veiledning div. norske og utenlandske forskere 
vedrørende rettsfilosofiske emner og metodespørsmål (master-, 
doktorgrads-, og viderekomment nivå) 

 



 - 43 -

- Foredrag om Folkerett og naturrett, seminar oktober 
- Foredrag om rettsfilosofi, Norsk rettsfilosofisk forenings julemøte, 

desember 
 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 
- Deltakelse på kongress i rettsfilosofi i Edinburgh, mai–juni. 
- Deltakelse på rettsfilosofisk seminar i Kiel, juni. 
- Deltakelse på kongress i American Philosophical Association, 

Eastern Division, Philadelphia, desember 
- Bidragsyter til, og deltaker på møter om, IVR Encyclopaedia of 

Jurisprudence, Legal Theory and Philosophy of Law 
- Medlem av, og deltakelse i møte i, “Bielefelder-Kreis”, en gruppe 

forskere fra Europa og USA 
 

7. Annen virksomhet 
- Ansvarlig faglærer for Examen Facultatum 
- Medlem av eksekutivkomiteen i Den internasjonale forening for 

rettsfilosofi (IVR) 
- Bedømmelse doktorgrad ved Det juridiske fakultet, Universitetet i 

Oslo 
- Bedømmelse professor-kompetanse ved Det juridiske fakultet, 

Universitetet i Tromsø 
- Leder løpende Phd-kollokvium 
- Diverse «peer review»-oppdrag 
- Arbeid med faglig webside: www.sveng.no 
- Deltar i forskergruppene: 
  International relations 
  Konstitusjonelle studier 
  CSMN 

 

http://www.sveng.no/
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Ståle Eskeland 
Professor 

 

1 Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet 

- Fortsatt arbeid med internasjonal strafferett 
- Fortsatt arbeid med bevisproblemer i strafferetten og gjenopptakelse 

b) Publikasjoner 

Bøker og artikler 

- Anders Bratholm og Ståle Eskeland (red.):  Justismord og retts-
sikkerhet, Universitetsforlaget 2008, 288 sider 

-  Egne artikler i boken: 
 Innledning (sammen med Anders Bratholm), 8 sider 
 Reglene om gjenopptakelse, 13 sider 
 Bevisvurdering og justismord, 20 sider 
 Rettssikkerhet og justismord, 11 sider 

Tidsskriftartikler 

- Justismord og rettsmedisin. Tidsskrift for Den Norske 
Legeforening nr. 21 2008 (gjesteskribent), 1 side 

- Juss, politikk og næringsliv. Sosiologisk Årbok 2008.2. Festskrift 
til Erling Albrechtsen, 3 sider 

Avisartikler 

- Villedende om Nobels vilje, Aftenposten 7. desember 2008 
- Hva Nobel ville med fredsprisen. Aftenposten 21. november 2008 
- Hemmelighold i Torgersen-saken. Dagbladet  23. oktober 2008 
- Tvil gir rett til gjenopptakelse. Aftenposten 6. oktober 2008 
- Tvil skal føre til gjenopptakelse. Aftenposten 5. september 2008 
- Noen vet hva som skjedde. Aftenposten 2. mai 2008 
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- ”Solid forankret” selvforsvar? Aftenposten 18. mars 2008 
- Barn drepes i strid med folkeretten. Aftenposten 11. mars 2008 
- Afghanistan-krig og folkerett. Aftenposten 3. mars 2008 
- Drap i strid med folkeretten. Aftenposten 18. februar 2008 
- Grunnlovens flertallskrav. Aftenposten 6. januar 2008 

 

2.  Undervisning ved Det juridiske fakultet 
- Undervisning i strafferett og straffeprosess på mastergradsstudiet 
- Fagansvarlig for og undervisning i internasjonal strafferett  
- Undervisning på sommerskolen for studenter fra University of 

North Dakota 
- Veileder for studenter som skriver mastergradoppgave 

 

5 Faglige foredrag, deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 
- Fengsel, fangeliv og menneskerettigheter. Innlegg på KROMs krimi-

nalpolitiske konferanse 11. – 13. januar 2008 
- Rettsmedisinske og biologiske bevis i Torgersen-saken. Foredrag på 

Det medisinske fakultet 7. februar 2008. Også holdt på Biologisk 
institutt. 

- Justismordets anatomi. Foredrag på ”Salong” hos forfatteren Sidsel 
Mørck 12. februar 2008 

- Litteratur og justismord. Foredrag på Mono (Norsk Forfattersentrum) 
27. februar 2008 

- The use of a foreign language in court. A recent criminal case in Oslo 
tingrett. Foredrag på The Implication for Language and Peace 
Development Conference. Pedagogisk forskningsinstitutt Universitetet 
i Oslo, 2. mai 2008 

- Foredrag på lanseringen av boken Anders Bratholm og Ståle 
Eskeland: Justismord og rettssikkerhet (2008) 10. juni 2008 

- De mest alvorlige forbrytelser. Innledning i Research Group on the 
Internationalisation of Law, 19. november 2008 
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7.  Annen virksomhet 
- Eksamensformann 4. avdeling mastergradstudiet 
- Hva er nødverge? Intervju i Magasinet, Dagens Næringsliv 5-6- juli 

2008 
- Hvordan gjenopptas straffesaker? Intervju i Magasinet, Dagens 

Næringsliv 20-21. desember 2008 
- Referee på utkast til artikkel i Retfærd 
- Initiativtaker til og vert for professor Michael Saks, University of 

Arizona, som holdt gjesteforelesninger: 
 The Individualization Fallacy in Forensic Science Evidence: 
 Seminaret i vitenskapsteori, Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie 

og klassiske språk, 3. september 2008, Det juridiske fakultet, 4. sept. 
2008 

- Medlem av styret i Rettssikkerhetsfondet 
- Medlem av Den norske Pugwashkomiteen 
- Medlem av styret ved HL-senteret – Senter for studier av Holocaust og 

livsynsminoriteter 
- En rekke uttalelser til presse om aktuelle faglige spørsmål 
- Svar på et stort antall henvendelser fra advokater, offentlige institu-

sjoner og privatpersoner om faglige spørsmål 
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Ole Kristian Fauchald 

Professor 

 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet 

Jeg har avsluttet arbeid med artiklene nevnt nedenfor. Jeg har også arbeidet 
med en artikkel om norske domstolers rolle i miljøsaker som skal inngå i en 
nordisk komparativ studie. Videre har jeg påbegynt arbeid med en artikkel 
om Verdensbankens inspeksjonspanel. Jeg har også arbeidet noe med 
temaer knyttet til Kinas bilaterale økonomiske forbindelser. Det er også tatt 
initiativ til et forskningssamarbeid med Chinese Academy of Social 
Sciences som jeg er med på. 

b) Publikasjoner 

- Rapport om Norge i Yearbook of International Environmental 
Law, vol. 18. 

- Forord i Yearbook of International Environmental Law, vol. 18. 
- Co-editor-in-chief for Yearbook of International Environmental 

Law, vol. 18 (850 sider). 
- Er det behov for miljøombud? I: Miljøretlige emner: Festskrift til 

Ellen Margrethe Basse. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2008. 
s. 199-220 

- International investment law and environmental protection. I: 
Yearbook of International Environmental Law, volum 17, 2006. s. 
3-47 

- The legal reasoning of ICSID tribunals - An empirical analysis. 
European journal of international law 2008 ;Volum 19. s. 301-364 

 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet  
- Forelesninger i folkerett, 2. avdeling 
- Forelesninger i miljørett, 2. avdeling 
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- Fakultetsoppgavegjennomgang, 2. avdeling 
- PBL i folkerett, 2. avdeling 
- Veiledning av doktorgrad- og studentavhandlinger 
- Undervisning i public international law og international 

environmental law valgemner 
 

3. Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg  
- Nestleder ved Institutt for offentlig rett 
- Leder av forskergruppen i internasjonale relasjoner 
- Medlem av den Nasjonale forskningsetiske komité for 

naturvitenskap og teknologi (NENT) 
- Medlem av arbeidsgruppe om nano-teknologi under 

Teknologirådet 
- Utenlandsansvarlig med ansvar for forskningssamarbeid 
 

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 
fakultetet 

- Forelesninger i miljørett ved Universitetet i Tromsø 
- Veiledning av doktorgradskandidat ved Fridtjof Nansens Institutt 
- Bedømmelse av doktorgrad ved Universitetet i Tromsø 
- Biveileder av doktorgradsstudent ved Stockholms universitet 
- Deltakelse på spesialistseminar for doktorgradstudent i Bergen 
 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 
- Deltakelse i UiOs kurs i forskningsledelse 
- Arrangering av og innlegg under konferanse i samarbeid med George 

Washington University 7.-8. april i Washington, DC: Transnational 
Corporate Responsibility for the 21st Century 

- Arrangering av seminar om Common Law of International 
Organisations, Oslo 9. juni 
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- Innlegg om Environmental Security ved konferansen Security: A 
Multidisciplinary Normative Approach, Oslo, 16.-17. oktober 

- Deltakelse ved Workshop om Legitimacy, Paris 27.-28. november 
- Deltakelse på Instituttets tur til Strasbourg og Luxembourg 
- Deltakelse på Naturressursgruppas fagseminar 
- Organisering av folkerettslunsjer 
 

7. Annen virksomhet 
- Redaksjonsmedlem i Retfærd 
- Leder av prosjekt som tar sikte på publisering av multilaterale 

traktater på internett, en ansatt på prosjektet. 
- Organisering av folkerettslunsjer 
- Deltatt i redigering av festskrift til Henning Jakhelln 
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Imran Haider  

Stipendiat 

 

1. Forskningsvirksomhet 

Han tiltrådte som stipendiat 01.10.08, og har brukt tiden til å starte opp 
arbeidet med avhandlingen om betydningen av en persons inntekter for 
vedkommendes rett til ytelser etter trygde- og pensjonssystemet, samt for 
krav på erstatnings- og forsikringsutbetalinger ved personskade.  

 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet 
- Velferdsrett (pbl-kurs) 
- Forvaltningsrett (pbl-kurs) 

 

3. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 
- Seminar 05.11.08 og 06.11.08 ” Et trygdesystem i sterk 

forandring” i regi av IOR. 
- Seminar 07.11.08 ”Theories of the relations between law, politics 

and legitimacy in a globalized world” i regi av IOR. 
- Seminar 20.11.08 og 21.11.08 i phd-programmets A-del. 
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Marit Halvorsen 
Professor, 50% stilling 

 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet 

Jeg arbeider med mitt prosjekt om tingsretten ved Det juridiske fakultet 
gjennom 200 år, som er planlagt ferdigstilt i 2011. I 2008 har jeg også 
arbeidet med A.M. Schweigaard og hans lærergjerning.  

b) Publikasjoner 

- Barns rett til helsetjenester. I: Barnekonvensjonen: barns rettigheter i 
Norge. Universitetsforlaget 2008 ISBN 978-82-15-01193-6. s. 154-167 

- Bokanmeldelse: "Våpendrager og veiviser. Advokatenes historie i 
Norge" av Harald Espeli, Næss, Hans Eyvind Næss og Harald Rinde 
(Oslo: Universitetsforlaget, 2008). Advokatbladet 2008 (10) s. 56-57 

- Streiftog i naturretten. Jussens venner 2008 (5) s. 275-311 

 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet 
- Kurs Rettskilder til fots, 1. avdeling 
- Kurs Fast eiendoms rettsforhold, 1. avdeling 
- PBL Eksamensforberedende kurs, forvaltningsrett, 2. avdeling -

kurs Yrkesetikk, fjerde avdeling 
- forelesning "Introduction to Norwegian Legal History" 
- forelsening "The Norwegin Health Care System" 
- forelesning "The Facuty of Law: A short History" 
 
- Veiledning av 1 60 sp og 1 30 sp masteroppgave 
- Diverse sensur 
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3. Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg 
- Leder, fakultetets Likestillingsutvalg 
- Medlem, Norges forskningsrådsarbeidsgruppe 

"Kommersialisering av biobanker" 
- Medlem, Nasjonal kommisjon ang. vurdering av sensur på 

masteroppgaver  

 

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 
fakultetet 

- Om samtykke til helsehjelp. Fagseminar for ansatte ved Blakstad 
sykehus 13/3 og 29/5. 

- Innføring i helserett. Juristenes utdanningssenter, 17/4 
- Nye retningslinjer vedrørende livsforlengende behandling. 

Veileder om livsforlengende behandling. Foredrag for Klinisk 
etikkomite, Sykeshuset Asker og Bærum HF, 13/11.  

- Tvang i somatikken - hvor slutter jussen og hvor starter etikken?. 
Det årlige fellesmøte for kliniske etikkomiteer, 20/11  

- Christian Magnus Falsens dømmende virksomhet i Follo. Seminar 
ved avduking av C. M. Falsens byste i Follo tingrett 24/11 

- Forsvarlig behandling. Konferanse for helsepersonell i Tomsø 
5/12.  

- Nytt kap. 4a i Pasientrettighetsloven. Fagseminar for ansatte, 
Diakonhemmet sykehus. 

 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 
- A. M. Schweigaard som lærer i juridiske fag. Foredrag på seminaret 

"Universitet og politikk - Anton Martin Schweigaard 1808 – 1870" 10-
11/4. 

 

7. Annen virksomhet 
- Leder, Klagenemnda for stedsnavn 
- Medlem, Helsedirektoratets Bioreferansegruppe 
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- Medlem Norges forskningsråds arbeidsgruppe Kommersialisering 
av biobanker 

- Varamedlem,Regional etisk komité for medisin og helseforskning, 
helseregion sørøst 

- Varamedlem, Senter for grunnforsking (Center for advanced 
studies) under Det norske vitenskapsakademi  
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 Anne Hellum 

Professor dr. juris 

 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet 

Forskningsfri høsten 2008. 

Arbeider med diskriminerings- og likestillingsrettslige problemstillinger 
med hovedfokus på FNs kvinnekonvensjon. Hovedområder er konven-
sjonens betydning i utviklings- og innvandringssammenheng. Et hoved-
tema i utviklingsrettslige sammenheng er forholdet mellom internasjonal, 
nasjonal og lokal rett med fokus på land- og vannrettigheter. Et hovedtema 
i forhold til innvandrerkvinner er ikke-diskrimineringsnormens balansering 
av likestilling og likeverd. Forskningen skal munne ut i to redigerte bøker 
med norske og internasjonale bidragsytere. 

 

b) Publikasjoner 

- Diskriminering og likestillingsrett, Anne Hellum og Kirsten Ketscher 
(red) Universitetsforlaget, s. 58-91 

- ”Kvinnekonvensjonens betydning for det alminnelige 
kjønnsdiskrimineringsvernet” I: Diskriminerings- og likestillingsrett, 
Universitetsforlaget  

- Mot et strukturelt diskrimineringsvern: aktivitetsplikt og midlertidige 
særtiltak. I: Diskriminerings- og likestillingsrett. Universitetsforlaget 

- Kvinners sosiale rettigheter i utviklingsrettslig perspektiv. I: 
Socialretlige udviklinger & utfordringer. Jurist- og Økonomforbundets 
Forlag, ss. 103-122. 

- ”Introduksjon til diskriminerings- og likestillingsretten” (medforfatter 
Kirsten Ketscher). I: Diskriminerings- og likestillingsrett. 
Universitetsforlaget 
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- “Historical Justice and Socio-Economic Development: Tensions in 
South Africa's Land Resolution Programme” medforfatter Bill Derman. 
Forum for Development Studies 2008 (1) s. 61-89. UiO 

- “Observations on the Intersections of Human Rights and Local 
Practice: A Livelihood Perspective on Water”. (medforfatter Bill 
Derman) Law, Social Justice & Global Development 2008  

- “Intersection of Law, human Rights and Water management in 
Zimbabwe. Implications for Rural Livelihoods” (medforfattere Bill 
Derman, Emmanuel Manzungu et al), I Community-based Water  Law 
and Water Resource management Reform in Developing Countries.  
Eds. B. van Koppen, M. Giarano, J.Butterworth, Cabi. 

- Kvinner menneskerettigheter i praksis: et hefte om kvinner, 
menneskerettigheter og utvikling (formidlingsansvarlig Helene 
Langseter) : Universitetet i Oslo - Avdeling for kvinnerett, Juridisk 
fakultet 2008 (ISBN 9788299206013) 

- ”Høringsuttalelse fra Avdeling for kvinnerett til NOU 2008:1 - Kvinner 
og homofile i trossamfunn”, medforfatter Vibeke Blaker Strand, 
Tidsskrift for kjønnsforskning 2008 (2) s. 40-48 

- Demokrati, religionsfrihet og kvinners menneskerettigheter - 
artikkelsamling fra et NFR-finansiert forskningsprosjekt (medredaktør 
Hege Skjeie) Kvinnerettslig skriftserie nr. 76 Unipub forlag 2008 

- How can a focus on the rights to land and related economic resources 
make a difference for poor women in Africa? Seven concerns 
[publisert 04.11.2008 på regjeringen.no som en del av satsningen 
”Globale Norge – hva nå?” under prosjektet Refleks]. Oslo: 
Utenriksdepartementet 2008   
 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet 
- Women’ s law and human rights, v/08 
- Veiledning 3 doktorgradsstipendiater og 3 mastergradsstipendiater 

 

3. Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg 
- Programstyremedlem Utviklingsveier i Sør (UTISØR) NFR 
- Styremedlem FEMNET (ISF) 
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- Programstyret for bacehlor programmet kjønn, feminisme og 
likestilling (STK) 

- UiOs Nord/SØR utvalg (vara) 
- FOKUS programstyre  
- Medlem i CULCOMs forskergruppe 

 

4. Deltakelse i lovgivningsarbeid o.l. 
- Diverse høringsuttalelser fra Avdeling for kvinnerett 
- Evaluering av Ugandas Justice Law and Order Sector Program for 

NORAD 
- Medlem av referansegruppe Evaluering av likestillingsloven § 21 

utført av Avdeling for kvinnerett på oppdrag fra BLD 
- Diverse referee vurderinger Hefte for Kritisk Juss, Forum for 

Develoment Studies, Global Journal of Social Justice. 

 

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 
fakultetet 

- Undervisning og veiledning mastergradsprogrammet SEARCWL ved 
universitetet i Zimbabwe 

- Undervisning ved mastergradsprogram i internasjonale 
utviklingsstudier ved NORAGRIC, UMB 

- Bans on the Use of Hijab in the Labour Market. Fagseminar Holocaust 
senteret: "Hijab-forbud: Undertrykkende eller frigjørende?"; 2008-03-
04 

- Hva er FNs kvinnekonvensjon og hva anbefaler komiteen?. 
Kontaktkonferansen 2008 - finansiering for likestilling; 2008-01-15 

- Marginalisation and Discrimination of Women in Land and Water 
Reform in Southern Africa. Innlegg på sluttkonferanse for NFR-
programmet Utviklingsveier i sør (UTISØR) [Development Paths in 
the South Programme Concluding Conference]; 2008-03-10  

-  Tracking women’ land rights from the global to the local. Guest 
Lecture Michigan State University, 1O oktober 
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- FNs kvinnekonvensjon og forskjellsbehandling for å fremme 
likestilling, innledning konferansen Norge i utakt, FNs 
kvinnekonvensjon og likestillingsloven, konferanse i samarbeid med 
FOKUS , 10 desember  

- Kvinnekonvensjonen, religiøs og kulturell pluralisme, Tro, kultur og 
diskriminering, DEMROKs avslutningskonferanse 10 november 2008  

- Erfaringer med forskergrupper, innledning på IKRS seminar, Drøbak 
september. 

- Gender, human rights and legal pluralism, foredrag på CMI, Bergen 
september. 

- Innledning: kommentar til St.meld. nr. 11 (2007-2008) "På like vilkår: 
Kvinners rettigheter og likestilling i utviklingspolitikken". FOKUS 
seminar om Stortingsmelding om Kvinners rettigheter i 
utviklingssamarbeid; 2008-03-06 

- Brødfør Afrika - mangler rettigheter [portrett/intervju om kvinner 
menneskerettigheter, land- og vannreform mm. i spesialnummer om 
Afrikaforskningen ved UiO]. Apollon : Forskningsmagasin for 
Universitetet i Oslo 2008 (3) s. 18-19 UiO  

- Intervju 4.april om krisesituasjonen i Zimbabwe i artikkelen "Fryktar 
ein ny valomgang" (side 3). Dag og Tid 2008  

- Intervjuer i Dagsnytt 18 om valget i Zimbabwe og den etterfølgende 
politiske krisen på fem ulike datoer [søndag 30 mars, tirsdag 1.april, 
torsdag 3.april, tirsdag 8.april, torsdag 4.juni]. NRK [Radio] 2008-03-
30 

- Legg press på Sør-Afrika! Kronikk 09.07.2008 om mulighetene Sør-
Afrikas muligheter til å bidra til å løse den politiske krisen i Zimbabwe. 
Dagbladet 2008 

- Konvensjonell sexisme. Kronikk 11.06.2008 - om motstand i embets-
verket mot inkorporering av kvinnekonvensjonen i menneskeretts-
loven]. Dagbladet 2008 

- Intervju i artikkelen "Utsetter omstridt lovtillegg" vedrørende inkorpo-
rering av kvinnekonvensjonen i menneskerettsloven. Klassekampen 
2008 s. 6-7 
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6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 

Arrangert: 

-  Avslutningskonferanse for Utviklingsveier i Sør, NFR 
- Avdeling for kvinneretts avdelingsseminar v/08 
- RIKS forskningsseminar v/08 
- Tro, kultur og diskriminering, DEMROKs avslutningskonferanse 

10 november 2008 
- Norge i utakt, FNs kvinnekonvensjon og likestillingsloven, 

konferanse i samarbeid med FOKUS , 10 desember 

Deltatt: 

- African Studies Association Meeting, Chicago , november 2008 
 

7. Annen virksomhet 
- Leder av Avdeling for kvinnerett (v/08) 
- Leder av forskergruppen RIKS(v/08) 
- Prosjekt leder forskningsprosjektet ”Religion, Demokrati og 

rettigheter) DEMROK 
- Prosjektleder forskningsprosjektet fra Formelle til reelle 

rettigheter 
- Prosjektleder samarbeidsavtalen mellom Avdeling for kvinnerett 

og SEARCWL, Universitetet i Zimbabwe 
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Ragnhild Hennum 

Professor 

 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet 

I 2008 har jeg arbeidet med mindre arbeider om seksualisert vold (voldtekt, 
tvangsekteskap og vold mot kvinner). Samt skrevet en artikkel om til-
regnelighet. 

b) Publikasjoner 

- ”Retten til beskyttelse mot vold, overgrep og utnyttelse”. I: 
Barnekonvensjonen. Barns rettigheter i Norge. Høstmærlingen, 
Kjølholt og Sandberg (red.). Universitetsforlaget 2008.  

- “Grovt uaktsom voldtekt” vedlegg 3 I: Samtykkesutredningen av 
Madeleine Leionhufvud. Thomson forlag 2008.  

- ”Straffeloven § 222 – bestemmelsen om tvangseksteskap”. I: 
Integreringskart 2008. Tvangseksteskap – en kunnskapsstatus. 
IMDI: 2008. 

- ”Tilregnelighet”. I: Materialisten nr. 4, 2008.  

 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet 
- Straffeprosess 4. avdeling – forelesninger (22 vår og 22 timer høst 

2008) 
- Sommerskolen for studenter fra Dakota (forelesning 2 timer vår 

2008) 
- Introduksjonsforelesning 4. avdeling (1 time vår og 1 time høst 

2008) 
- KRIM2906 Homoforskning (2 timer forelesning vår 2008) 
- JUROFF1500 forelesninger (8 timer vår og 8 timer høst – 2008) 
- Jeg har i løpet av 2008 veiledet 2 juridiske doktorander,  
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- 8 masteravhandlinger i rettsvitenskap (7 30/studiepoeng og 1 
60/studiepoengs).  

- I tillegg har jeg veiledet 1 masteravhandling i rettssosiologi. 
- Kriminalpolitisk seminar forelesning 2 timer høst 2008 
- Avdelingsansvarlig lærer 4. avdeling.  

 

3. Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg 
- Leder av oppgaveutvalget (eksamensformann) 4. avdeling våren 

2008 
- Møter i Programrådet for master i rettsvitenskap (som 

avdelingsansvarlig lærer). 
- Møter jevnlig som vare til fakultetsstyret og ITU (1. vara) 
- Satt i komiteen som fulgte opp NOKUTs reakkreditering av 

masterstudiet rettsvitenskap (Bostad-gruppen) 

 

4. Deltakelse i lovgivningsarbeid o.l. 
- Medlem av det regjeringsoppnevnte Voldtektsutvalget som avga 

NOU 2008: 4 i slutten av januar 2008.  

 

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 
fakultetet 

- 30. april 2008 Oslo innlegg på forkostmøte der SMRs Årbok  for 2007 
ble presentert 

- 3. juni 2008, Oslo - innlegg på forkostmøte om voldtekt, arrangert av 
Henne 

- September 2008 - forelesninger i straffeprosess Universitetet i Tromsø 
- 24. september 2008, Oslo - innlegg på rettssikkerhetskonferansen 

2008. Konferansen arrangeres av Norges Juristforbund i samarbeid 
med Advokatforeningens rettssikkerhetsutvalg 

- 3. november 2008, Trondheim. Innlegg om den nye ekteskapsloven på 
konferanse i regi av nettverket Likeverdig samliv (nettverk av prester/ 
kirkearbeidere)  
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- 19.november 2008, Oslo. Innlegg "Etikk-seminar for dommere, 
advokater og påtalejurister". Arrangert av Domstoladministrasjonen, 
etterutdanningsutvalget for den høyere påtalemyndighet og 
Advokatforeningen/Juristenes utdanningssenter. 

- 25. november 2008, Oslo. Innlegg på voldforebyggende konferanse 
arrangert av  Kontoret for voldsoffererstatning 

- 10. desember 2008, Oslo. Innlegg på KILDEN sin 10 års 
jubileumskonferanse  

 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 
- "Nordisk blikk på samfunnssikkerhet”. Konferanse 1.-2. september 

2008, i regi av NFR SAMRISK 

7. Annen virksomhet 
- Jeg er leder av forskergruppen Samfunnskontroll og rettssikkerhet. I 

2007 søkte vi om og fikk midler fra NFR til prosjektet Justice in the 
Risk Society (i 2008 vil vi ansette 1 forsker og fra 01.01.09 1 
stipendiat) 

- Våren 2008 avsluttet jeg UiO sitt program for forskerledere. 
- Fra 01.01.07 - Medlem av Nordisk samarbeidsråd for kriminologis Råd 
- I november 2008 var jeg med å skrive/sende søknad til NFR om 2 post. 

doc stillinger til programmet om sykefravær og utstøtelse av 
arbeidslivet 

Bedømmelser: 

- 1 for graden dr. juris her ved fakultetet 
- 1 opprykk til docent i strafferett Stockholms Universitet 
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Maria Astrup Hjort 

Stipendiat 

 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet 

Jeg gikk ut i fødselspermisjon i midten av mars og begynte igjen i 30 % 
stilling 1. august. Permisjonen har naturlig nok begrenset min virksomhet 
ved universitetet dette året. Den begrensede tiden jeg har hatt til rådighet, 
har jeg imidlertid utnyttet så godt det lar seg gjøre. 

b) Publikasjoner 

- Artikkel: Prosessreformen i Adler og Falsens grunnlovsutkast. I: 
Forfatningsteori møter 1814. Akademisk Publisering 2008 ISBN 
978-82-8152-018-9. s. 268-302  

- Artikkel: Regulering av e-post som bevis etter den nye tvisteloven 
- praktiske og rettslige utfordringer. Bergen: Jussformidlingen 
2008 (ISBN 978-82-7960-006-0) 20 s. Det juridiske fakultets 
skriftserie(114)   

- Artikkel: Regulering av e-post som bevis etter den nye tvisteloven 
- praktiske og rettslige utfordringer. I: Yulex 2008. Unipub forlag 
2008 ISBN 9788272261183. s. 163-183   

- Bokanmeldelse: Stefan Kronqvist: Brott och digitala bevis. En 
handledning. 2. uppl. Norstedts Juridik, Stockholm 2007. 217 s. 
Tidsskrift for rettsvitenskap 2008;Volum 121.(4-5/2008) s. 248-
249 

 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet 
- Kurs i yrkesetikk 5. og 7. februar 2008; 8 timer 
- Kurs i yrkesetikk 6. og 8. oktober 2008; 8 timer 
- Kurs i sivilprosess 29. oktober-7. november 2008; 12 timer 
 Totalt 28 timer undervisning  
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3. Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg 
- Stipendiatrepresentant i LSU 
- Stipendiatrepresentant i PFF og FU 
-  Vararepresentant for stipendiatene til Instituttrådet 

 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 
- International Conference on Digital Evidence in London 26th-

27th of June 2008  
- Nordisk juristmøte i København 21.-23. august 2008 
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Alf Petter Høgberg 

Professor 

 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet 

Min forskning har i hovedsak vært innenfor avtalerett og strafferett. 

b) Publikasjoner 

- Bokanmeldelse: Johan Giertsen; Avtaler. Lov og rett: Norsk 
juridisk tidsskrift 2008 ;Volum 47.(4) s. 248-256 

- Hvitvaskingsmekanismen og den rettslige regulering. I: 
Hvitvasking. Universitetsforlaget 2008 ISBN 9788215010083. s. 
30-42 

- Hvitvaskingsregelverkets historie og kilder. I: Hvitvasking. 
Universitetsforlaget 2008 ISBN 9788215010083. s. 20-29 

- Introduksjon av advokaten som aktør på hvitvaskingsbransjens 
arena. I: Hvitvasking. Universitetsforlaget 2008 ISBN 
9788215010083. s. 58-60 

- Hvitvasking – red. sammen med Ulf Stridbeck. 
Universitetsforlaget 2008 (ISBN 9788215010083) 275 s.  

 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet 
- Forelesninger i strafferett 
- Kurs i strafferett 
- Postseminar etter disputas 
- Undervisning på Ph.D-seminar 
 

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 
fakultetet 

- Om tolkning av testamente. TV 2 [TV] 2008-06-10 
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- Om tildeling av arv og grensen mot oppfordring til fortsatt 
kriminalitet. Dagbladet.no [Internett] 2008-06-10 

- Om erstatningssøksmål etter kjøp av spiller. Nettavisen [Internett] 
2008-10-10 

- Om mulig inndragningskrav. NA 24 - Næringslivsavisen på nettet 
[Internett] 2008-01-25 

 

7. Annen virksomhet 
- Nordisk hovedredaktør for det rettsvitenskapelige tidsskriftet 

Retfærd 
- Formann i Norsk Forening for Rettsfilosofi 
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Benedikte Moltumyr Høgberg 

Stipendiat 

 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet 

I løpet av 2008 har jeg arbeidet videre med mitt doktorgradsprosjekt om 
tilbakevirkende lover. 

b) Publikasjoner 

- EØS-rettens betydning for norsk statsrett. Jussens Venner 2008 
(3):159-178  

 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 

- Strasbourg/Luxembourg april 2008: Instituttseminar. 

 

7. Annen virksomhet 
- Arrangert til sammen 3 samlinger med Rettsteori-seminar under 

forskergruppen Internasjonale relasjoner. 
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Ingunn Ikdahl 

Stipendiat 

 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet 

Videre arbeid med doktorgradsprosjektet om menneskerettslige spørsmål i 
tilknytning til kvinners bruk av jord og eiendomsrettsreformen i Tanzania. 
Frem til sommeren var jeg hovedsakelig i foreldrepermisjon. 

b) Publikasjoner 

- “ ’Go home and clear the conflict’: Human rights perspectives on 
gender & land in Tanzania”, s. 40-60 i Women’s land rights & 
privatization in Eastern Africa, Birgit Englert og Elizabeth Daley 
(eds.), James Currey publishers. 

- En av ni medforfattere av ”Afterword”, s 158-175, samme bok. 

 

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 
fakultetet 

- Intervjuet i “Cementgiganten Scancem og bøndene fra Boko. 
Landkonflikten mellom Scancems tanzanianske datterbedrift og 
3000 bønder”, Norwatch-rapport nr 1/2008 (tilgjengelig på: 
http://www.norwatch.no) 

- “Registering rights: Women’s land rights and secure tenure at the 
intersection of international, national and local norms”, poster 
presentert på sluttkonferansen for NFR-programmet 
Utviklingsveier i sør (UTISØR), 10.-11. mars 

- “Kvinners økonomiske deltagelse - med vekt på landrettigheter”, 
innledning på Norads frokostseminar 28. april 

- “Multiple threats, manifold strategies. Women, the state and land 
titling”, paper presentert på konferansen “Politics, Law and 

 

http://www.norwatch.no/
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Economy in Africa: analytical abstractions, lived realities” 
arrangert av NTNU/ Africa Network Norway, 13-14. mai 

- “Soup or salad? Legal perspectives on the final report of the 
Commission on Legal Empowerment of the Poor”, innledning på 
seminaret “Commission on Legal Empowerment of the Poor - was 
it worth it? Assessing the CLEP process and its results” arrangert 
av Forum for utvikling og miljø, 10. juni 

- “International law as process”, innledning på folkerettslunsj 15. 
oktober 

- “International law and local agency”, workshop arrangert i 
samarbeid med Kristin Sandvik og Hilde Jakobsen på konferansen 
“Kjønnsforskning NÅ”, UiO 10.-11. november. Presenterte her 
paperet “Women and land: Three perspectives on the role of 
international human rights law” 

 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 
- Se pkt. 5 
- Diverse seminarer, faglunsjer osv i regi av fakultet og 

forskergruppene 

 

7. Annen virksomhet 
- Medlem av den norske redaksjonen for Retfærd 
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Henning Jakhelln 

Professor 

 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet 

Forskning, særlig innen arbeidsrett og tilgrensende rettsområder, arbeid 
med det videre grunnlag for utdanningsrett.  

b) Publikasjoner 

- Arbeidsforholdets stilling ved virksomhetsoverdragelse fra konkursbo. 
En studie i krysningsfeltet mellom kontinuitetshensyn og opphørs-
hensyn med særlig henblikk på adgangen til å avtale prøvetid, i 
Festskrift til Jussformidlingens 35-årsjubileum, Bergen 2008, s. 141-
197. 

- Forbud mot diskriminering på grunn av medlemskap i fagorganisasjon, 
i Anne Hellum og Kirsten Ketscher [red]: Diskriminerings- og 
likestillingsrett. Universitetsforlaget 2008, s. 293-320.  

- Innsatspersonell og yrkesskadeerstatning i tidsskriftet Arbeidsrett 
(2008) s. 123-153. 

- Avsnittet om arbeidsretten i Knophs Oversikt over Norges rett (under 
trykning, Universitetsforlaget 2008)  

- Norsk kommentert lovsamling, 2008-utgaven 
 Kommentarer til følgende lover: 
 Lov om arbeidstvister (arbeidstvistloven), av 5. mai 1927 nr. 1, 

kommentarer,  
 Lov om 1 og 17 mai som høgtidsdager, av 26. april 1947 nr. 1,  
 Lov om lønnsnemnd i arbeidstvister (lønnsnemndloven), av 19. des. 

1952 nr. 7, å 
 Lov om aldersgrenser for offentlige tjenestemenn m.fl., av 21. des. 

1956 nr. 1,  
 Lov om lønnsplikt under permittering (permitteringslønnsloven), av 6. 

mai 1988 nr. 22,  
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 Arbeids- og velferdsforvaltningsloven, av 16. juni 2006 nr. 20 
 www.arbeidsrett.no  
 oppdatering og videreutvikling av nettstedet www.arbeidsrett.no [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. 

 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet  
- Forelesninger i valgfagene arbeidsrett og individuell arbeidsrett- 
-  Veiledning til avhandlingsskrivende (60 og 30 studiepoeng). Av 

disse har følgende (30 studiepoeng) levert i løpet av 2008: 
 Andresen, Jon: Lovbestemte aldersgrenser og forbudet mot 

diskriminering  
 Ramstad, Lisbeth: Fratredelsesavtaler i Forsvaret 
 Ruud, Kristin Anine: Ytringsfrihet og lojalitet i arbeidsforhold, med 

særlig vekt på de nye varslingsreglene i arbeidsmiljøloven.  
 Strand, Karen Hansine: Midlertidig ansettelse. En tolkning og 

vurdering av arbeidsmiljølovens § 14-9 (5) [UiT] 
 Benedicte Elisabeth Dalheim: Mobbing i grunnskolen. Om tiltak som 

kan motvirke mobbing, med særlig vekt på erstatningsansvar. 

 

3. Deltakelse i bedømmelseskomité for Phd-graden  
- Leder av bedømmelseskomiteen ved Det juridiske fakultet for 

Mikaela Björkholms Phd-avhandling: Fri rörlighet i Europa ur ett 
sjöarbetsrättsligt perspektiv, med disputas 20. mai 2008. 

 

4. Deltakelse i lovgivningsarbeid o.l. 
- Innspill til Dokument nr. 8:69 (2007-2008) om opprettelse av en 

varslerenhet i Arbeidstilsynet. 

 

http://www.arbeidsrett.no/
http://www.arbeidsrett.no/
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2007-2008/dok8-200708-069/
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2007-2008/dok8-200708-069/
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5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 
fakultetet og deltakelse i konferanser, seminarer m.v. 

- Innledning Institutt for offentlig rett, instituttlunch 29. jan. 2008 
om Viking Line-dommen (C-438/05) av 11. des. 2007, og Laval-
dommen (C-341/05) av 18. des. 2007. 

- Forelesninger på videregående kurs for tillitsvalgte, i regi av AOF 
Norge, 12. feb. 2008, 6. juni 2008 og 27 aug. 2008. 

- Innledning 14. feb. 2008:”Varsling innen offentlig forvaltning - 
En gratis lunsj?” på Transparency International Norges seminar 
om åpenhetens vilkår i offentlig forvaltning – Er åpenheten i stat 
og kommune godt nok sikret?  

- Innledning 2. juni 2008 på Institutt for offentlig retts sosialretts-
lunch om den nye tvistelovens betydning for arbeidsretten, i 
samarbeid med advokatfullmektig Maren Gjøen. 

- Faglig ansvar for opplegg og gjennomføring av kurs i arbeidsrett 
10. juni 2008 for forfattere og medarbeidere i arbeidsrett.no.  

- Foredrag for Hordaland politidistrikts ledergruppe 10. sept. 2008 
om innsatsplikt og sikkerhet, herunder plikten til å ivareta egen 
sikkerhet, under aksjoner m.v.  

- Foredrag Juristenes Utdanningssenter, 15. sept. 2008 på 
Lillestrøm: Utdanningsrett - mer enn skole; arbeidsforholdet under 
etter- og videreutdanning; hvordan influerer utdannings-forholdet 
på arbeidstakers og arbeidsgivers rettigheter og plikter i 
arbeidsforholdet, og hvor langt rekker arbeidsgivers ansvar? 

- Foredrag Juristenes Utdanningssenter, 16. sept. 2008 på 
Lillestrøm: Læreres rett til et godt psykososialt arbeidsmiljø. 

- Innledning 18. sept. 2008 om domstolenes adgang til å etterprøve 
vedtak truffet av ledelsen i et tros- eller livssynssamfunn, for så 
vidt gjelder arbeidsforholdet for personer i forkynnende stilling i 
tros- eller livssynssamfunnet, Mariagården, Oslo.  

- Innledning Institutt for offentlig rett, instituttlunch, 4. nov. 2008: 
Regulering av private pensjonsordninger ved ensidig vedtak av 
arbeidsgiver - perspektiver etter Høyesteretts dom av 29. sept. 
2008 i Statoil-pensjonssaken  
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- Innledning 26. nov. 2008 på Institutt for offentlig retts sosialretts-
lunch om problematikk i tilknytning til arbeidstakeres rett til 
varsling etter arbeidsmiljølovens regler. 

 

6. Særskilte verv 
- Leder av Nemnda for bedriftsdemokrati i bore- og entreprenør-

fartøynæringen. 
 

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

arbeidsrettslige spørsmål. 
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Jon T. Johnsen 

Professor 

 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Forskningsområder 

-  Rettshjelp. Prosjektleder for prosjektet ”Reformmodeller for offentlig  
rettshjelp” finansiert av Justisdepartementet.  Gjennomført en 
komparativ undersøkelse av norsk og finsk rettshjelp i samarbeid med 
Rättspolitiska Forskningsinstitutet i Finland (OPTULA), og en analyse 
av engelsk rettshjelp. To rapporter er avgitt av undertegnede og ventes 
publisert i 2009. 

-  Bokprosjekt med arbeidstittel ”Best Policies for Legal Aid” sammen 
med professor Francis Regan, Flinders University Australia  

-  Sluttført artikkel om kritisk juss i arbeidet mitt som rettsforsker 

b) Publikasjoner 

- Johnsen, Jon T.; Regan, Francis. “How to Use an International 
´Best Policy´Model in the Analysis and Improvment of Finnish 
Legal Aid.” I: Civil Justice between Efficiency and Quality: From 
Ius Commune to the CEPEJ. Intersentia 2008 ISBN 978-905095-
802-8. s. 151-188 

 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet  
-  Veiledning av 1 doktorgradskandidat 
-  En doktorgradskandidat som jeg har vært hovedveileder for avlagt 

doktorgraden.  
-  Ellers forskningsfri 
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4. Deltakelse i lovgivningsarbeid o.l. 
- Oppnevnt som uavhengige ekspert i en arbeidsgruppe (SATURN) 

under Europarådets kommisjon for effektiv rettspleie (European 
Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ).   

-  Rådgiver for Justisdepartementet i forbindelse med utarbeidelse av en 
stortingsmelding om fri rettshjelp, se ovenfor om prosjektet 
”Reformmodeller for offentlig rettshjelp”. 

 

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 
fakultetet 

- "Synspunkter på rettssosiologiens stilling og utvikling i Norge." IKRS 
seminar 10.04.2008 

- ”Vulnerable groups at the  legal service market” Paper  Post Graduate 
Course “Public and Private Justice: The Foundations of an 
Accountable, Accessible and Efficient Judiciary “ Dubrovnik 21.05 

-  ”Hva kan vi lære av finsk rettshjelp?” Presentasjon for  
Justisdepartementet av  foreløpige resultater fra en komparativ 
undersøkelse 17.06  

-  “Might Norway learn  from Finnish legal aid? A comparison of two 
Nordic legal aid systems.”  Paper Working Group for Comparative 
Study of Legal Professions WGLP (RCSL) Meeting Berder, Frankrike 
30.06. 

- Koreferent Nordisk juristmøte København: ”Er Bolognaprosessen 
svaret på juristutdanningens utfordringer?” 22.08 

- Undervist om ”Negotiation” under Kinaprogrammets utveksling 
mellom Juss-Buss og Rettshjelpklinikken på Peking University China 
Oslo 15.10.  

-  “The Role of the Council of Europe’s Commission on the Efficiency 
of Justice  (CEPEJ) in the Integration of Human Rights in Europe” 
Presentasjon på Flinders  University, Adelaide 05.11, La Trobe 
University, Melbourne 25.11 og Macquarie  University, Sidney 
26.11. 
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6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 

- European Council, European Commission for the Efficiency of 
Justice: To møter i ekspertgruppen SATURN (Om effektiv tidsbruk i 
påtalemyndighet og domstoler) 15-16.05 og 9-10, samt norsk 
representant til CEPEJ Plenary 2-3.07. 

-  Post Graduate Course “Public and Private Justice: The Foundations of 
an Accountable, Accessible and Efficient Judiciary Dubrovnik 19-
23.05 

- ”Reaching Further: New Approaches to the Delivery of Legal 
Services.” Seventh  LSRC International Research Conference 
London18-20.06 

- Working Group for Comparative Study of Legal Professions WGLP 
(RCSL) Meeting Berder, Frankrike 30.06-2.7 

-  Nordisk Juristmøte København 21-23.08  

 

7. Annen virksomhet 
-  Leder av bedømmelseskomiteen for Lars-Jonas Nygårds 

doktorgrad 
- Deltatt i Kinaprogrammets utveksling mellom Juss-Buss og 

Rettshjelpklinikken på  Peking University China, i Beijing 19-
26.04 og i Oslo 13-17.10. 

-  Course Director  “Public and Private Justice 2008 The 
Foundations of an Accountable,  Accessible and Efficient 
Judiciary”  Post graduate course, Inter University  Centre 
Dubrovnik 19-23.05  

-  Invitert som IUEU Distinguished Research Fellow til 
forskningsopphold ved Flinders   University, Australia for 3 mnd  
fra 23.10.  

 

 

http://www.lsrc.org.uk/publications/2008Programme.doc
http://www.lsrc.org.uk/publications/2008Programme.doc
http://www.lsrc.org.uk/publications/2008Programme.doc
http://alanuzelac.from.hr/iuc/PPJ_2008_flier.pdf
http://alanuzelac.from.hr/iuc/PPJ_2008_flier.pdf
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Asbjørn Kjønstad 

Professor dr. juris  

 

1.  Forskningsvirksomhet 

Virksomheten 

Jeg har i 2008 vesentlig arbeidet med helserettslige, trygderettslige, 
erstatningsrettslige og statsrettslige spørsmål. Særlig viktig har det vært å 
studere rettsliggjøringsprosesser i det statlige og kommunale velferds-
systemet. Dertil har jeg arbeidet med rettsspørsmål knyttet til Arbeids- og 
velferdsetaten (NAV). Jeg ledet granskningen av Stortingets pensjoner som 
ble viktig høsten 2008. 

Publikasjoner 

-  Reform av barneerstatningen, Leder i Tidsskrift for Erstatningsrett 
2008 s. 1-4. ISSN 1503-6782.  

- Standardisert utmåling av erstatning til barn som skades før fylte 16 år, 
Tidsskrift for Erstatningsrett 2008 s. 5-61. ISSN 1503-6782.  

-  Helsepersonellnemnda og rettssikkerheten - I: Klagenemnder – 
Rettssikkerhet og effektivitet (Mår og Andenæs, red.) Bergen 2008 
s.15-48. ISBN 978-82-450-0512-7.  

-  Grunnlovsvern for sosiale rettigheter, særlig enkepensjon - I: 
Socialretlige udviklinger & udfordringer (Jørgensen og Kristiansen, 
red.), København 2008 s. 63-78. 

- Velferdsrett I: Grunnleggende rettigheter, rettssikkerhet og tvang 
(sammen med Aslak Syse). Oslo 1997. 4. ed. 2008. ISBN 978-82-05-
34-909-4. 570 s.  

- Velferdsrett II: Barnevern og sosiale tjenester. Asbjørn Kjønstad, 
Aslak Syse [et al.]. Oslo 1999. 3. utg. Oslo 2008. ISBN 978-82-
05-3411-7. 464 s. 

-  Om skolens samarbeid med barnevernet og om å ta bekymring 
for barn på alvor (sammen med Ingeborg Marie Helgeland), i 
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Helgeland (red.), Forebyggende arbeid i skolen. Om barn med 
sosiale og emosjonelle vansker, Oslo 2008 s. 251-276. ISBN 978-
82-446-1248-7. 

Andre arbeider: 

-  Hovedredaktør for Tidsskrift for Erstatningsrett 2008. 319 sider 
(ISSN 1503-6782). 

- Fagredaktør for sosialrett i Norsk lovkommentar, Oslo. Ny 
hovedutgave 2008 (ISBN 978-82-05-39016-4). Ca 700 sider 
sosialrett. 

- Stortingspensjon og folketrygden. Utredning i forbindelse med 
granskningen av Stortingets pensjoner. Oslo desember 2008. 
Upublisert manus på 60 sider. 

 

2.  Undervisning ved Det juridiske fakultet 
- Innføringsforelesninger til andre avdeling (V 08 og H 08). 
-  Forelesninger i velferdsrett (H 08). 
- Kurs i velferdsrett (V 08). 
-  Forelesninger i trygderett (V 08). 
-  Forelesninger i helserett (H 08). 
-  Veileder for en student som skrev avhandling om NAV Klage og anke. 
-  Mentor for tre kvinnelige forskere – to doktorander og søker til 

professorat. 

 

3.  Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg 
-  Gruppeleder for rettsvitenskap i Det norske Videnskaps-Akademiet. 
-  Leder av styret for Det juridiske fakultets Lovsamlingsfond. 
-  Medlem av styret for Anders Jahres forskningsfond, med rektor ved 

Universitetetet i Oslo som leder. 
-  Medlem av utvalg som utarbeidet uttalelse til Stjernø-innstillingen om 

ny struktur i høyere utdanning  (NOU 2008: 3  Sett under ett), nedsatt 
av styret ved Universitetet i Oslo og med viserektor Inga Bolstad som 
leder. 
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-  Medlem av et utvalg til utredning av vanskeligheter og utfordringer for 
norsk forskning i et tjueårsperspektiv (Evne til forskning - Norsk 
forskning sett innenfra), nedsatt av styret i Det Norske Videnskaps-
Akademi under ledelse av tidligere preses Lars Walløe.  

 

4.  Deltakelse i lovgivningsarbeid o.l. 
-  Leder for Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden. 
-  Leder for Skadenemnda for yrkesskadeforsikring og 

trygghetsforsikring. (Gjensidige, Sjømannsforbundet og 
Rederiforeningen). 

-  Leder for Ekspertutvalget som gransket Stortingets pensjoner. 

 

 

5.  Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 
fakultetet 

- Professor ΙΙ ved Høgskolen i Oslo, med forelesninger i velferdsrett.   
-  Flere foredrag om helselovene av 1999 og 2001. 
-  Flere foredrag om taushetsplikt og opplysningsplikt. 
- Flere foredrag om pasientrettigheter. 
-  Flere foredrag om erstatningsrettslige spørsmål. 
-  Ca 10 andre foredrag innen området velferdsrett. 

 

6.  Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 
- Møte i Det Norske Videnskaps-Akademiet 17. januar 2008 med 

innlegg om ”Rettsliggjøring av velferdssamfunnet”. 
- Den andre nasjonale Helsekonferansen, Lillehammer 10. og 11. mars 

2008, med foredrag om ”Helsehjelp til pasienter uten 
samtykkekompetanse”.  

- Institutt for offentlig retts studiereise til Strasbourg og Luxemburg med 
besøk i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen, EØS-domstolen 
og Europarådet, 15. til 17. mars 2008.  
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- Symposium om "Rettsdogmatik und Rechtsvergleich im Sozialrecht", 
Munchen 3. og 4. juli 2008.  

- Konferanse om European Social Security (EISS), Berlin 25 til 27. 
september 2008. 

-  Studieopphold i Berlin (tysk og norsk trygderett) 28. september til 6. 
oktober 2008. 

-  Forskingsseminar knyttet til mitt prosjekt om Et trygdesystem i sterk 
forandring (A Social Security System in Rapid Development), Oslo 5. 
og 6. november 2008. 

 

7.  Annen virksomhet 

- Leder for bedømmelseskomite ved Universitet i Oslo for 
stipediatsøknad (Imran Haider). 

-  Medlem av bedømmelseskomite ved Universitet i Oslo for 
doktorgradssøknad (H. Christopher Heyerdahl)  

-  Leder for bedømmelseskomite ved Høgskolen i Oslo for 
førsteamanuensissøknader (Elisabeth Gording Stang) 

-  Medlem av bedømmelseskomite ved Københavns Universitet for 
professorsøknad (Mette Hartlev). 

-  Medlem av bedømmelseskomite ved Gøteborgs Universitet for 
dosentsøknad (Thomas Erhag) 

- Ansvar for en gjesteforeleser ved Universitetet i Oslo (Professor 
Patrina Paparrigopoulou, University of Athens). 

- Medlem av styret for Sollia-kollektivet (helseforetak for rehabilitering 
av rusmiddelmisbrukere). 
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Julia Köhler-Olsen 

Stipendiat 

 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet 

Hovedvekten i 2008 har vært å konsentrere seg om rettighetsbegrepet. Når 
kan man snakke om at barn har en juridisk rettighet til religionsfrihet. 
Interesseteori og viljeteori er hovedinnfallsvinklene. Videre har jeg arbeidet 
med en artikkel om forbud mot niqab og burka i den offentlige skolen.  

b) Publikasjoner 

- Ingen 

 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet 
-  Veiledet en student i masteroppgaven, 30 studiepoeng, vår 2008. 

 

3. Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg 
- Medlem i instituttrådet ved Institutt for offentlig rett 

 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 
- Holdt innlegg ved barnerettsseminar arrangert mai 2008.  
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Heidi Mork Lomell 

Forsker 

 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet 

Mitt engasjement ved IOR startet 1. oktober 2008. Jeg er forsker på 
prosjektet Justice in the Risk Society (prosjektleder Ragnhild H. Hennum). 
Mitt toårige delprosjekt har arbeidstittel ”Loosing a Discourse of Justice?”. 
Jeg skal gjøre en diskursanalyse av nyere norsk lovgivningprosess som i 
særlig grad har utfordret grunnleggende rettssikkerhetsprinsipper. I første 
omgang ser jeg nærmere på kriminalisering av forberedelseshandlinger. 
Mer informasjon kan finnes på prosjektets nettside.  

b) Publikasjoner (f.o.m. 01.10) 

- ”Trygghet som et offentlig gode” Kronikk i Aftenposten Aften, 
2.10 2008 (Katja Franko Aas og Heidi Mork Lomell) 

 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet (f.o.m. 01.10) 
- 07.10: ”Kontrollstrategier” Forelesning KRIM 2000 (2 timer) 

 

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 
fakultetet (f.o.m. 01.10) 

- Forelesning på Master i politivitenskap, Politihøgskolen, 23.10 (2t). 
Tema: ”Videoovervåking og situasjonell forebygging” 

- Forelesning på Master i politivitenskap, Politihøgskolen, 21.11 (2t). 
Tema: ”Politiets bruk av kriminalstatistikk” 

 

 

http://www.jus.uio.no/forskning/grupper/samfunnskontroll/english/Losing_a_discourse_of_justice.html
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6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer (f.o.m. 01.10) 
- ”Videoovervåking og personvern”. Innlegg på Tirsdagskaffeseminar, 

SERI, JurFak, 21.10. 
- Deltakelse i paneldebatt, Politihøgskolen, 22.10. Tema: ”Hvordan best 

utnytte kunnskap og kompetanse i det kriminalitetsforebyggende 
arbeidet?” (Inspirasjonskonferanse) 

 

7. Annen virksomhet 
- Ekstern medlem av Senter for rettsinformatikk, Det juridiske 

fakultet, her. 
- Medlem av redaksjonsrådet for tidsskriftet Surveillance & Society. 
- Styremedlem i Surveillance Studies Network. 

 

 

http://www.surveillance-and-society.org/ojs/index.php/journal
http://www.surveillance-studies.net/
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Anders Løvlie 

Stipendiat 

 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet 

Skriver phd-avhandling om rettslig fastsettelse av saksforhold.  

b) Publikasjoner 

- ADHD som straffutmålingsmoment i Kritisk Juss 2008 (34) s. 36-51 
- Bokanmeldelse Audun Kristoffer Kjus:  

Sakens fakta – Fortellingsstrategier i straffesaker i Tidsskrift for 
Strafferett 2008 nr. 2 s. 239-243. 

 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet 
- Ikke p.t pga oppfylt undervisningsplikt. I henhold til særavtalen 

kan det ikke undervises ytterligere uten overtidsbetaling og UIO 
kan ikke betale overtid. 

 

5, Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 
fakultetet 

- Foredrag om etikk for nye medarbeidere i Juss-Buss.  

 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 
- Medarrangør Kriminalpolitisk seminar, Institutt for kriminologi 

og rettssosiologi og Institutt for offentlig rett. 
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Merete Meidell  

Universitetsstipendiat  

 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Forskningsområder 

Forskningen i 2008 har vært delt mellom velferdsrett/ barns rettigheter og 
straffeprosess, nærmere bestemt om proporsjonalitetsprinsippet som 
skranke for bruk av tvangsmidler. Sistnevnte er mitt phd-arbeid. I 2008 har 
arbeidet særlig vært rettet mot bruk av tvang på vei mot en fair trial, hvor 
jeg har fokusert på målet med forundersøkingen.  

b) Publikasjoner 

- Barns rett til å gå på nærmeste skole etter opplæringslovens § 8-1 i 
 Festskrift til Jussformidlingen i Bergen. 
 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet  
- I 2008 har jeg ikke hatt undervisningsplikt ved Det juridiske 

fakultet og dermed vært avskåret fra å undervise.  

 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 
-  Forskningsopphold ved Universitetet i Stockholm, april-mai 2008 
- Deltakelse på Studietur til London og Oxford, som del av phd-  

programmet, mai 2008 
- Deltakelse på Nordisk Workshop i strafferett, København, juni 

2008 
-  Deltakelse på Nordisk juristmøte, København, august 2008 
-  Deltakelse på bevisrettsseminar, Stockholm, november 2008  
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7. Annen virksomhet 
- Artikkelen "Barns rett til å gå på nærmeste skole" har fått stor 

oppmerksomhet etter at det ble skrevet en artikkel om denne på 
forskning.no. Jeg har fått mange enkelthenvendelser og fra grupper i 
ettertid av denne artikkelen. I tillegg er jeg bedt om å kommentere og 
holde foredrag om dette i Kunnskapsdepartementet. Henvisningen til 
forskningsresultatet er lagt ut på bla. Barneombudets hjemmeside.  
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Dag Michalsen  

Professor  

 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet 

Som leder for forskergruppen Rett, samfunn og historisk endring har jeg 
arbeidet for å legge til rette for rettshistorisk forskning. Egen forskning 
innen rettsvitenskapshistoriske og konstitusjonshistoriske temaer. Jeg deltar 
aktivt i forskjellige eksterne forskningsprosjekter. 

b) Publikasjoner 

Bøker: 

- Romerrettsideologi.  
Pax Forlag Oslo 2008. ISBN 978-82-530-3097-5. 454 s. 

- Dag Michalsen (red): Forfatningsteori møter 1814. Akademisk 
Publisering. Oslo 2008 (ISBN 978-82-8152-018-9) 

Artikler: 

- Konstitusjon og kodifikasjon. Et perspektiv på legalitetsprinsippet 
og straff i grunnlovens § 96, i: Dag Michalsen (red): 
Forfatningsteori møter 1814. s. 145-181   

- Forfatningshistorie og 1814, i: Dag Michalsen (red), 
Forfatningsteori møter 1814 s. 10-20  

- Lost Law? Rechtsgeschichte. Zeitschrift des Max-Planck-Instituts 
für europäische Rechtsgeschichte Frankfurt 2008 s. 182-185 

Kildeutgivelse:  

- Constitutional Documents of Norway 1814-1845/ Konstitusjonelle 
dokumenter i Norge 1814-1845, i: Constitutions of the World 
from the late 18th Century to the Middle of the 19th Century. 
Europe: Volume 6. K.G. Saur Verlag  München 2008. s. 69-125 
(ISBN 978-3-598-356-92-6) 
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2- Undervisning ved Det juridiske fakultet 
-  Undervisning i yrkesetikk, rettshistorie 3 avdeling og valgfag.  

 

3. Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg 
-  Nestleder i PhD-utvalget ved Jur Fak  
-  Medlem av Likestillingsutvalget ved Jur Fal 
-  Medlem av Rådet ved IoR 
-  Medlem av Kildeskriftkommisjonen Riksarkivet 

  

4. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 
fakultetet 
- Universitet og politikk: Schweigaards romerske rett. Det Norske 

Videnskaps-Akademi 11.04.08 
- Between Popular Sovereignty and Monarchical Power. Perspectives on 

Norwegian Constitutional issues 1814-1845. Gjesteforelesning Renvall 
Institute, University of Helsinki. 22 april  

- Idealism and realism in the meta language of jurisprudence. 
Forelesning National Museum of Iceland 24.04.08 

- The Roman Praetor, the lawyers and democracy - a 19th century 
European debate. Forelesning Humanistisk fakultet 5 juni  

- Den romerske rettens mange ansikter: Perspektiver på 1800-tallets 
romanistiske rettsvitenskap. Gjesteforelesning Juridiska fakulteten 
Stockholms universitet 15.09 

- Den rettslige pluralismens historie. Forelesning ved Det nasjonale 
doktorgradsseminaret i rettsvitenskap Bergen 24.09 

- Law and History in Giorgio Agamben’s State of Exception Seminar 
Research group on the Internationalisation of Law, UiO 07.11  

- Rettsvitenskap og hermeneutikk. Introduksjon til Hans-Georg 
Gadamers hermeneutikk. PhD seminar Det juridiske fakultet i 
Oslo 20.11.  
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- Antikkens romerske rettstekster og normative tradisjon. PhD-
seminar Det juridiske fakultet i Oslo 20.11. 

 

5.  Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 

- Leder for den internasjonale sommerskole for unge 
rettshistorikere ved Max- Planck-Institut für Europäische 
Rechtsgeschichte Frankfurt 12-17 juli 2008 

 

6 Annen virksomhet 
- Professor II ved Det juridiske fakultet i Tromsø  
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Froukje Maria Platjouw 

Doktorgradstipendiat 

 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet 

PhD project ’Consistency in Environmental Law’ 

b) Publikasjoner 

- Reducing Greenhouse Gas Emissions at Home or Abroad? A Study on 
the Supplementarity Requirement for the Flexibility Mechanisms of 
the Kyoto Protocol, Institutt for Offentlig Rett skriftserie. 

 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet 
- International environmental law 
- International economic law 

 

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 
fakultetet 

- The Bio-based Economy: Transforming society from a fossil- fuel 
based economy towards a bio-based economy. Miljørettslunsj; 2009-
02-19. UiO 

 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 
- The Supplementarity Requirement of the Kyoto Flexible Mechanisms. 

Presentasjon for seminaret: ’Klimakvoter og karbonmarked: et nytt 
rettsområde i utvikling’; 2008-05-28, UiO.-  
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Anne Robberstad 

Dr juris, professor 

 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet 

I hele 2008 har jeg arbeidet med boken Sivilprosess, som kommer ut i 
første kvartal 2009. Det har ikke vært tid til annen forskning. Arbeidet som 
ansvarlig faglærer for sivilprosess tar også mye tid, blant annet til kontakt 
med studenter. Faget har endelig fått sin nettside på IOR sine sider. 

 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet 
- Forelesninger og kurs i sivilprosess, kurs Rettskilder til fots og 

yrkesetikk. Kommisjonssensur 4. avdeling og sensur av 
masteroppgaver.  

- Veiledning av doktorgradsstipendiater og studenter som skriver 
masteroppgave. Mentor for kvinnelig stipendiat.  

 

3. Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg 
- Medlem av instituttrådet ved IOR 
 

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 
fakultetet 

- Foredrag på kurs i Tønsberg 13.11.08 arr. av Juristenes Utdannings-
senter (JUS): "Fornærmedes og skadelidtes straffeprosessuelle stilling"  

 

7. Annen virksomhet 
- Fakultetets heldags seminar for vitenskapelig ansatte som veileder 

stipendiater, 28.10.   
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Inger-Johanne Sand 

Professor 

 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet 

Jeg har primært arbeidet med rettsteori og rettssosiologi, teoretisk og 
anvendt på flere nye rettslige forhold eller aktuelle endringer, som krigen 
mot terror, bioteknologi og andre aspekter ved rettens inter-nasjonalisering. 
Jeg har arbeidet med analyser av internasjonale og europeiske dommer sett 
i et rettsteoretisk lys og i forhold til endringer i forholdet mellom rett og 
politikk. Jeg har deltatt i flere inter-nasjonale workshops og paneler ved 
internasjonale konferanser og arrangert ett en-dags internasjonalt 
forskerseminar ved IOR. Jeg har skrevet to artikler for internasjonale 
antologier som er under publisering, ved siden av arbeidet som prodekan 
for forskning.   

b) Publikasjoner 

- “The Interaction of Society, Politics and Law: The Legal and 
Communicative Theories of Habermas, Luhmann og Teubner”, i 
Scandinavian Studies in Law, vol.53, 2008, s.45-75,   

- “(Re)Constructing the Boundaries of the Market: EU Law and 
Institutions Analysed through the Lens of Discontinuity”, i “Paradoxes 
of European Integration”, red. Madsen, Kjær, Krunke og Petersen, 
Aldershot: Ashgate, 2008, p.89-110, 

- “The Complexity of Regulating the risks and the ethics of modern 
biotechnology. The role of law, politics and ethics”, i “Miljøretlige 
emner. Festskrift til Ellen Margrethe Basse”, red. Tegner Anker og 
Egelund Olsen, København: Jurist- og økonomforbundets forlag, 2008, 
s.67-80.  
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2. Undervisning ved Det juridiske fakultet 
- fagansvar for og underviser i valgfaget  ”International Constitutional 

Law and Democracy”,  
- forelesning i og fagansvar for en del av ex.fac. ”Rettslige 

utviklingslinjer”,  
- Phd-seminar (obligatorisk) om ”Rettshistorie og juridisk metode”, ved 

forskerutdannelsen ved Det juridiske fakultet, November 20.-21.,  
delansvarlig og forelesning,    

- Forskningsseminar, og B-seminar for phd, ”Theories of the relations 
between law, politics and legitimacy in a globalized world”,  en dag, 
November 7., - fagansvar og forelesning,  

 

3. Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg 
- pro-dekan for forskning, ved Det juridiske fakultet,  
- leder av programrådet for forskerutdanning, Det juridiske fakultet,  
- medlem av forskningskomiteen ved UiO,  
- medlem av koordineringsgruppen for likestilling ved UiO,  
- medlem av styringsgruppen for det tverrfakultære satsningsområdet 

Kulturell transformasjon i det globale samfunn,  
-  medlem av styret for ARENA,  

 

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 
fakultetet 

- Undervisning i faget ”Ret som kommunikation”, Copenhagen Business 
School, februar,  

- Forelesning ved Partnerforums vårkonferanse ”Globaliseringens 
utfordringer for offentlig sektor”, mars 26., Universitetet i Oslo,  

- Forelesning ved UiOs kurs for forskningsgruppeledere, juni,  
- Forelesning ved Juristenes etterutdanning, ”Offentlig organisering og 

ledelse i det polysentriske samfunn”, november 19.,  
- Forelesning ved seminar om “Luhmann og makt”, desember 1., 

Universitetet I Bergen, institutt for filosofi,  
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6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 
- Åpningskonferanse for Centre of Excellence on Foundations of 

European Law and Polity, Helsinki, Januar 31.-Februar 1., deltakelse 
med kommentar i panel,   

- Workshop om Normative and Sociological Approaches to Legality and 
Legitimacy, ved International Institute for the Sociology of Law, 
Onati, Spania, april 24.-25., deltakelse med paper,    

- Seminar om “Hybrider i sociologisk analyse”, Copenhagen Business 
School, juni, deltakelse med paper,  

- Internasjonal konferanse for Research committee on the Sociology of 
Law, juli 9.-12., Milano, deltakelse med paper,  

- Critical Legal Conference, september 5.-7., Glasgow University, 
deltakelse med paper,  

- Konferanse “Security: A multi-disciplinary normative approach”, 
oktober 16.-17., forskergruppen Internasjonale relasjoner, Det juridiske 
fakultet, Oslo,  

 

7. Annen virksomhet 
- Kontaktperson/partner for Det juridiske fakultet i forhold til Centre of 

Excellence on European Law and Polity, Helsinki Universitet,  
-  Medlem av nordisk forskernettverk, “Nordens nya rättslige kartor” 

finansiert av Norfa, 
- Arbeidet med igangsetting av to av Universitetet i Oslos tverrfakultære 

satsningsområder, ”Kulturell transformasjon i det globale samfunn” 
(medlem av styringsgruppen) og ”Demokrati” (medlem av 
faggruppen), begge er samarbeid mellom HF, SV og juss. 

- Bedømmelse av phd-avhandling ved Institutt for Sociologi, 
Københavns Universitet, ”Menneskerettigheder og solidaritet”, 
Frederik Thuesen.  

- Bedømmelse av phd-avhandling ved Det juridiske fakultet, 
Københavns Universitet, ”Citizenship Law”, Silvia Adamo.  
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Kirsten Sandberg 

Professor, instituttleder 

 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet 

FNs barnekonvensjon. Medredaktør for en bok om barnekonvensjonens 
gjennomføring i norsk rett og skrevet to artikler til denne, om barns rett til å 
bli hørt og barn som asylsøkere. Leder prosjektet Barns rettigheter: 
Barnekonvensjonens betydning for forvaltnings- og rettspraksis, 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 selvbestemmelse i lys av religiøse normer. Oppstart 2006. 

b) Publikasjoner: 

- Høstmælingen, Njål; Kjørholt, Elin Saga; Sandberg, Kirsten, 
Barnekonvensjonen. Barns rettigheter i Norge, Universitetsforlaget  

- Barns rett til å bli hørt. I: Barnekonvensjonen. Barns rettigheter i 
Norge (se over), s. 77-96 

- Flyktningbarns rettigheter. I: Barnekonvensjonen. Barns rettigheter i 
Norge (se over), p. 232-253. 

- Barns diskrimineringsvern, særlig om utdanning. I: Hellum, A. og 
Ketscher, K., Diskriminerings- og likestillingsrett. Universitetsforlaget 
2008, s. 92-111. 

- Barns rett til omsorg. I: Jørgensen, S.; Kristiansen, J.; Ketscher, K., 
Socialretlige udviklinger & utfordringer. Jurist- og Økonomforbundets 
Forlag 2008, s. 125-133 

- Lov om barn og foreldre (barnelova), i  Norsk Lovkommentar 2008, 
Oslo: Gyldendal, p. 1400-1421 
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2. Undervisning ved Det juridiske fakultet  
- Forelesninger i barnerett valgfag, vår 
- PBL-kurs forvaltningsrett, vår og høst 
- Kurs velferdsrett, høst 
- Veiledning av masteroppgaver, vår og høst 
 

3. Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg  
- Forskningsutvalget ved Det juridiske fakultet (som instituttleder) 
- Arbeidsgruppe oppnevnt av dekanen vedr. økt valgfrihet i studiet 
- Medlem i klageutvalget i Norges forskningsråd 
- Varamedlem i fagrådet for Norsk senter for barneforskning (NOSEB), 

NTNU 
 

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 
fakultetet 

- Barns menneskerettigheter, forelesning på Faglig-pedagogisk dag, 
Blindern 03.01.08 

- Barnevernloven og utlendingsloven, etterutdanningskurset Etnisitet og 
barnevern, HiO 05.02.08 

- Befringsutvalgets arbeid og innstilling (Det nasjonale 
barnehjemsutvalget), foredrag på Informasjons- og erfaringsdag om 
kommunale vederlagsordninger for tidligere barnehjemsbarn, Oslo 
kommune 26.02.08 

- Samvær for enhver pris? Foredrag på Barnevernsdagene 2008, 
Stavanger 24-25.04.08 

- Omsorgssvikt, overgrep og vold mot barn: Bli oppdatert på ansvar, 
plikter og rettigheter, foredrag på barnevernskonferanse Oslo 11.06.08 

- Barns rettsstilling i forhold til internasjonale konvensjoner og 
nasjonale lover, forelesning på kurset Barnevern i et 
minoritetsperspektiv, HiO 05.09.08 

- Foreldreansvaret og elevens selvbestemmelsesrett, foredrag på kurs i 
utdanningsrett, Juristenes etterutdanningssenter, Lillestrøm 16.09.08 
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- Hvordan håndtere administrativ praksis som spriker med etablert 
rettsoppfatning? Foredrag på det nasjonale doktorandseminaret, 
Øystese 24.09.08 

- Children’s Rights: A Legal Perspective, Norsk Senter for 
barneforskning 07.10.08 

- Children’s Rights: Implementation and Challenges, og CRC articles 3 
and 12: Implementation and Challenges, Pomor State University, 
Arkhangelsk 30-31.10.08 

- En sammenligning av de fire siste barnevernavhandlingene: Metodiske 
styrker og svakheter. Hvilke felt er fortsatt udekket i den juridiske 
barnevernforskningen?, Helse- og sosialrettsseminaret, Trondheim 
11.11.08 

- Barnets rett til tvangsinngrep fra barnevernet, Sivilomudsmannens 
menneskerettighetsseminar 19.11.08 

- FNs barnekonvensjon: Barnets beste, Forum for barnekonvensjonen, 
21.11.08 

- Kvinnekonvensjonen og barnekonvensjonen, forholdet mellom 
foreldre og barn, spesielt flytteforbud for foreldre, foredrag på seminar 
om Norge og FNs kvinnekonvensjon, 10.12.08 

 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 
- Arr. nordisk forskerseminar i barnerett her 22.-23.05.08, med tema 

Barns rett til medbestemmelse og selvbestemmelse, innlegg om dette i 
forhold til omsorgsovertakelse 

- Fakultetskonferanse om valgfrihet i studiet, 16.06.08 
- Arr. instituttseminar Holmen fjordhotell 03.09.08 
- Workshop on Child Migrants' Rights as Citizens: Rights Discourses, 

Claims and Realizations, innlegg om Children as separate individuals: 
Immigrant children in Norway and the consequences of their parents’ 
deeds, ISF 11-12.09.08 

- Fakultetets veilederseminar, Lysebu 28.10.08 
- Helse- og sosialrettsseminaret i Trondheim, 11-12.11.08  
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7. Annen virksomhet 
- Instituttleder ved Institutt for offentlig rett 
- Medlem av bedømmelseskomiteen og førsteopponent for Ragnhild 

Collin Hansens doktoravhandling ”Barnets rett til opplæring og til vern 
mot marginalisering i skolen”, Bergen 17.-18.01.08 

- Mottatt Elena Shinkareva, Pomor State University, Arkhangelsk, med 
gjesteforelesning om barns rettslige beskyttelse i Russland, 31.03.08 

- Arr. forelesninger og seminar med Ursula Kilkelly, University of Cork, 
om barns rettigheter, 10-11.04.08 (besøkte fakultetet i forbindelse med 
studentutveksling) 

- Med i referansegruppen for en utredning om kjønnslemlestelse, SMR, 
januar-april 

- Med i den vitenskapelige komiteen for ECOTS 2009 (konf. om 
traumatisk stress) 

- Medlem av forskergruppen RIKS - Rettigheter, individer, kultur og 
samfunn  

- Redaksjonsmedlem i Tidsskrift for familierett, arverett og 
barnevernrettslige spørsmål 

- Medlem i styret for Løvenskiolds legat 
- Medlem i styret for Barnerettsbutikken, et rettshjelpstiltak for barn og 

unge under oppstart 
- Medlem av fagrådet for Norsk Fosterhjemsforening 
- Varamedlem i Børsklagenemnda 
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Eivind Smith 

Dr.juris, professor 

 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet 

Min virksomhet har vært preget av forberedelsene til en fullstendig utgave 
av den første helt ny fremstillingen av norsk statsforfatningsrett på over 
100 år (”Konstitusjonelt demokrati”, som ble utgitt i en ”foreløpig” utgave 
på nyåret i 2008). Men en god del tid har også gått med til å kvittere ut 
forpliktelser som hadde blitt liggende under arbeidet med boken, derunder 
et større bidrag til en internasjonal encyklopedi i konstitusjonell rett som 
mer under utgivelse i Paris.  

Videre har internasjonalt arbeid (gjesteforelesninger og seminarer, nettverk, 
arbeid i Europarådet og i International Association of Constitutional Law 
m.v.) også i år tatt en god del oppmerksomhet, det samme gjelder for-
beredelse av en rekke grunnlovsendringsforslag, deltagelse i to stortings-
komitéhøringer om konstitusjonelle spørsmål, ledelse av et KS-prosjekt om 
tvisteløsningsordninger, deltagelse i DEMOSREG-program-met, forbered-
else av en tverrfakultær satsning om demokratiforskning og forberedelse av 
søknader om forskningsmidler. Dette kommer i tillegg til daglig ledelse og 
drift av forskergruppen for konstitusjonelle (norske og komparative) 
studier, veiledning av doktorgradsstipendiater, undervisning, foredrag i inn- 
og utland, mediekontakt og debattdeltagelse m.v.  

b) Publikasjoner 

- Eivind Smith: Konstitusjonelt demokrati. Foreløpig utgave. Bergen: 
Fagbokforlaget, 2008. 354 s. 

- Forvaltningsrett. 8. utg. 2. opplag. Oslo: Universitetsforlaget, 2008. 
XXI, 554 s. (med Torstein Eckhoff) 

- Grunnlovstolkning på ”statens eget område”. Lov og Rett 2008 s. 1-2.  
- A Lawyer’s Disease? Customary Change of Constitutions. In: 

Festskrift till Johan Hirschfeldt. Uppsala: Iustus, 2008 pp. 493-506. 
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- Constitution et liberté d’expression en Norvège. In: Annuaire 
international de justice constitutionnelle. 23 (2007). Paris: Economica, 
2008, p. 347-359.  

- Norway – the end of bicameralism. Public Law, 2008 (London) pp. 
393-395.  

- Le contrôle de l’administration publique par les citoyens en Europe. 
In : F. Bellanger et T. Tanquerel (eds.) : Surveillance et contrôles de 
l’administration. Genève – Zurich – Basel : Schulthess, 2008, pp. 151-
167.  

- L’enseignement supérieur en Norvège. In : Annuaire européen 
d'administration publique. XXX (2007). Aix-en-Provence: Presses 
Universitaires d’Aix-Marseille, 2008, pp. 259-268.  

- Constitutional Review in the Nordic Countries. In: Waseda 
Proceedings of Comparative Law, Vol. 10/2007. Tokyo, 2008: 
Institute of Comparative Law, Waseda University, p. 131-139.  

- Constitutional Review in the Nordic Countries [oversettelse til 
japansk]. In: Comparative Law Review, vol. 41 No 3, 2008 (Tokyo, 
2008: Institute of Comparative Law, Waseda University) p. 77-89.  

 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet  
- Statsforfatningsrett  
- Introduction to the Norwegian legal system  
- Mastergrads- og doktorgradskurs ved Institutt for statsvitenskap  
- Veiledning med sikte på doktorgrads- og studentavhandlinger  

En rekke seminarinnledninger m.v.  

- Ansvarlig faglærer i statsforfatningsrett (2.avd.)  
- Ansvarlig faglærer i Introduction to the Norwegian legal system  
- Ansvarlig faglærer i fransk for jurister  

 

3. Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg  
- Styreleder, Institutt for samfunnsforskning  
- Innvalgt i styret for Det Norske Videnskaps-Akademi  
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- Doktorgradsbedømmelse ved universitetet i Reykjavik  
- Medlem av styringsgruppen for nordisk forskernettverk om rett og 

religion 
- Medlem, Ledergruppen for den tverrfakultære satsningen om 

Demokrati som idé og praksis  
- Varamedlem, styringsgruppen for HUMSAM (UiO)  
 

4. Deltakelse i lovgivningsarbeid o.l. 
- Leder, Rådet for taushetsplikt og forskning 

 

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 
fakultetet 

a) Foredrag, seminarinnledninger ved utenlandske universiteter m.v.   

- Bl.a. Aix-en-Provence, Andorra, Athen, Genève, Helsinki, London, 
Paris, Reykjavik, Sevilla, Sigtuna (nordisk møte), Stockholm (3), 
Strasbourg (Europarådet – flere opptredener), Århus 

b) Foredrag m.v. i Norge    

- Bl.a. Oslo (Norges Juristforbund, Kommunaldepartementet, 
DEMOSREG, Utenriksdepartementet, Norsk Presseforbund, KS 
Kommunenes interesseorganisasjon, Institutt for offentlig rett 
(instituttlunsj, forvaltningsrettslunsj, lunsjseminarer i konstitusjonelle 
studier)),  

- Gardermoen (Norsk kommunerevisorforbund), Trondheim (nordisk 
møte)  

- En rekke intervjuer i massemedia  

 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 
- Hovedsakelig på møter som jeg har deltatt i ledelsen av eller der 

jeg har presentert foredrag/paper (se pkt. 5).  
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7. Annen virksomhet 
Fra tidligere år:  
- Medlem, Det Norske Vitenskaps-Akademi (fra 2008 også medlem av 

styret) 
- Medlem av menneskerettskomitéen, Det Norske Vitenskaps-Akademi 
- Medlem, Academia Europaea  
- Medlem, Societas Iuris Publici Europaei  
- Medlem, European Group of Public Law  
- Korresponderende medlem, International Academy of Comparative 

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

Constitutionnelle  
- Visepresident, Group of Independent Experts, European Charter of 

Local Self-Government (Europarådet)  
- International Association of Constitutional Law : Medlem av 

eksekutivkomitéen og leder av rundebordskommisjonen  
- Honorary Fellow, the Institute for Legal Research at the University of 

California The Boalt  
- Hall School of Law, University of Californa at Berkeley  
- Styreleder, Institutt for samfunnsforskning  
- Styreleder, Dagbladets stiftelse  
- Styremedlem, Nordisk administrativt forbund, Norsk avdeling  
- Medlem av direksjonen, Polyteknisk forening  
- Div. ekspertoppdrag, Europarådet  
- Medlem av diverse redaksjonsråd m.v.  
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Vibeke Blaker Strand 

Stipendiat 

(Fødselspermisjon i deler av vårsemesteret 2008) 

 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet 

Arbeid med PhD-avhandling som foreløpig har tittel ”Trosfrihet og 
diskrimineringsvern. Rettighetsavveininger på utdanningens, arbeidslivets 
og organisasjonslivets område.” 

Publikasjoner 

- Artikkel: ”Når rettigheter kommer i konflikt. Livssynsfrihet, 
diskrimineringsvern og Human-Etisk Forbund” i Humanist 2008 (2) s. 
29-41. 

- Artikkel: ”Diskrimineringsvern møter trosfrihet. Avveining av 
rettigheter på arbeidslivets og utdanningens område.” s. 265-292 i 
Anne Hellum og Kirsten Ketscher (red.) ”Diskriminerings- og 
likestillingsrett” Universitetsforlaget 2008. 

- Utforming av høringsuttalelse fra Avdeling for kvinnerett til NOU 
2008:1 ”Kvinner og homofile i trossamfunn”, sammen med professor 
Anne Hellum. Denne er publisert i Tidsskrift for kjønnsforskning 2008 
nr. 2 s. 41-48. 

- Bokanmeldelse av Amir Mirmotahari "EMK og mellomprivate 
konflikter. Statsansvar for mellomprivate konflikter etter Den 
europeiske menneskerettighetskonvensjon", Cappelen Akademisk 
Forlag, Oslo 2007 i Lov og rett: Norsk juridisk tidsskrift 2008;Volum 
47.(1) s. 54-58.  

- Kronikk: ”Kan trossamfunn forskjellsbehandle homofile ved 
ansettelser?” i Vårt Land 8. september 2008.  

- Debattinnlegg: ”Porten for smal for overvektige” i Aftenposten 8. 
desember 2008. 
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5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 
fakultetet 

- 26. mars 2008: Fremleggelse av artikkelutkast på seminar under det 
tverrfaglige prosjektet Demokrati, religionsfrihet og kvinners 
menneskerettigheter (DEMROK). 

- 15. april 2008: Innlegg på Kjønnsforskningsmessen 2008, 
Sluttarrangement for forskningsprogrammet Kjønnsforskning: 
kunnskap, grenser, endring. Tittel: ”Trosfrihet versus 
diskrimineringsvern”. 

- 6. mai 2008: Innlegg på Norsk senter for menneskerettigheters MR-
forum. Tema: NOU 2008:1 Kvinner og homofile i trossamfunn.  

- 7. mai 2008: Fremleggelse av paper på PhD-seminar i Utrecht. Tittel: 
“Conflicting Rights: How to Balance the Right to Freedom of Religion 
or Belief and the Right to Non-discrimination in Working Life and in 
Education.” 

- 13. mai 2008: Innlegg på møte i Menneskerettighetsutvalget i Den 
norske kirke knyttet til NOU 2008:1 Kvinner og homofile i 
trossamfunn. 

- 7. oktober, innledning på instituttlunsj sammen med professor Aslak 
Syse. Tema: "På vei mot et generelt diskrimineringsforbud i EU? EF-
domstolens avgjørelse i Coleman-saken 17. juli 2008 og forholdet til 
norsk rett" 

- 10. november: Innlegg under panel på Kjønnsforskning NÅ-
konferansen, på UiO. Tittel: ”Trosfrihet og kjønnsdiskriminering. En 
rettslig innfallsvinkel til tematikken.” 

- 11. november: Foredrag på Juristenes Utdanningssentes kurs i 
Diskrimineringsrett. Tittel på mitt innlegg: ”Diskriminering på 
grunnlag av kjønn”.  

- 20. november: ”En kommentar til NOU 2008:1 Kvinner og homofile i 
trossamfunn” under DEMROKs avslutningskonferanse. 
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6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 
- 27. mars 2008: Deltakelse på halvdagsseminar i PhD-programmets del 

B: "Vanlig juridisk metode? Om rettsdogmatikken som juridisk 
sjanger" med professor Hans Petter Graver.  

- 9. april 2008: Deltatt på seminar: ”Religion og sekularitet – evig 
motsetning eller mulig dialog?” på Det teologiske fakultet ved 
Universitetet i Oslo. Arrangert av Det teologiske fakultet og Culcom.  

- 15.-17. april 2008: Deltakelse på Institutt-tur til Strasbourg og 
Luxembourg. 

- 7.-9. mai 2008: Deltakelse på PhD-seminar i Utrecht, Nederland, med 
tittel: ”Religion in the Public Sphere” 

- 26. august 2008: Deltaker på CULCOM-seminar “Democracy and 
Difference”, Universitetet i Oslo. 

- 3. september 2008: Deltaker på instituttseminar på Holmen fjordhotell. 
- 22.-24. september 2008: Deltakelse på nasjonalt doktorgradsseminar i 

rettsvitenskap, Hardangerfjord hotell, Øystese.  
- 30. oktober 2008: Deltakelse på kurs i kronikkskriving med Cathrine 

Sannes. 
- 13. november 2008: Deltakelse på mediehåndteringskurs for kvinnelig 

ansatte. 

For øvrig: 

- 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 
(DEMROK). 

 

7. Annen virksomhet 
- Vararepresentant for den faste observatøren for vitenskapelig 

tilsatte i midlertidige stillinger til fakultetsstyret. Funksjonstid: 
02.12.08-30.06.09. 
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- Initiativtager til etablering av et kollokvium i rettsteori der mange av 
instituttets stipendiater og professor Svein Eng deltar. Første møte fant 
sted torsdag 27. november kl. 13.15-15 og gruppen vil fortsette å 
treffes med jevne mellomrom. 

- Utforming av høringssvar fra Avdeling for kvinnerett til NOU 2008:1 
”Kvinner og homofile i trossamfunn” til høringsnotat fra Barne- og 
likestillingsdepartementet vedrørende forslag til endringer i likestil-
lingsloven § 4 – forslag om å spørre om graviditet under jobbintervju. 

- Medlem av det norske redaksjonsrådet til tidsskriftet Retfærd. 
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Ulf Stridbeck 

Professor jur. dr. 

 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet 

- År 2008 har jeg deltatt på og arrangert forskjellige faglige 
seminarer innen for strafferett, prosess, rettspsykologi og 
rettspsykiatri i inn og utland 

- Sabbatical fra august 2008, John Jay College of Criminal Justice, 
City University of New York (CUNY), New York 

b) Publikasjoner 

- Om partssakkyndiges habilitet, I: Ikke bare straff. Festskrift til Vagn 
Greve, Dk 2008 

- Justis-ord, kommentar i Lov og Rett, Vol. 47, nr 2/2008 
- What Judges know about eyewitness testimony: A Comparison of 

Norwegian and US Judges, S. Magnussen, R.A. Wise, A.Q. Raja, M.A. 
Safer, N. Pawlenko & U. Stridbeck (2008). I: Psychology, Crime and 
Law, Vol. 14, No. 3 June 2008, 177-188 

- Beliefs about eyewitness testimony: A comparison of judges, jury 
members and the general public, S. Magnussen, A. Melinder, A.Q. 
Raja & U. Stridbeck (2008), I: Applied Cognitive Psychology, under 
publisering 

- Faktorer som påvirker påliteligheten av øyevitner: Hva vet dommere 
og jurymedlemmer?  S. Magnussen, A. Melinder, A.Q. Raja & U. 
Stridbeck (2008), I: Lov og Rett, Vol. 47, No. 8/2008, s. 472-482 

- Lo Zoning Possibile. Governance della prostituziuone e delle tratta 
delle donne. Il caso di Venezia, Stoccolma ed Amsterdam. Francesco 
Carchedi, Ulf Stridbeck og Vittoria Tola (red.), FrancoAngeli (2008) 
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- La compravendita di presstazioni sessuali in Svezia e Olanda. 
Regolamentazione ed esperienze lokali. I: Lo Zoning Possibile. 
Governance della prostituziuone e delle tratta delle donne. Il caso di 
Venezia, Stoccolma ed Amsterdam. Francesco Carchedi, Ulf Stridbeck 
og Vittoria Tola (red.), FrancoAngeli (2008) 

- Hvitvasking. Alf Petter Høgberg og Ulf Stridbeck (red.), 
Universitetsforlaget (2008) 

- Innledning I: Hvitvasking, Alf Petter Høgberg og Ulf Stridbeck (red.), 
Universitetsforlaget (2008) 

- Hvem er i hvitvaskbransjen – et blandet persongalleri. I: Hvitvasking, 
Alf Petter Høgberg og Ulf Stridbeck (red.), Universitetsforlaget (2008) 

- ”Det er einskilde som ikkje skjøner kor viktig det er å ha ei sak” – 
Misbruk av forvaltning og rettsapparat. Hva kan og hva bør vi gjøre? I 
Lov og Rett (antatt for publisering) (sammen med Morten Holmboe) 

c) Pågående prosjekter 

- Nordic Network for research on Psychology and Law (NNPL): 
Rettspsykologi (se publiserte fellesartikler ovenfor) 

- Rettspsykiatri: Deskriptiv beskrivelse av forvaringspopulasjonen i 
Norge (sammen med Siri Weisæth) og Rettens vurdering av 
gjentakelsesfare i forvaringssaker (sammen men Siri Weisæth), 
Kompetansesenteret for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri for 
Helseregion Sør-Øst 
 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet 
- Strafferett (Ansvarlig lærer/faglærer) 
- Juristroller og etikk 
- Veiledning av stipendiater 
- Koordinator/Veiledning av spesialoppgaver 

 

3. Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg 
- Medlem av vurderingskomité, Pris til yngre forsker 2008, Universitetet 

i Tromsø 
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- Doktorgradsbedømmelse i strafferett, Aarhus universitet, Dk 

 

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 
fakultetet 

- Vitnepsykologi for dommere, Regional samling for dommere, Østfold 
- Undervisning på Politihøgskolen 
- Strafferett for rettslærere i Østfold 
 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 
- UDs MR-dialog med Vietnam, Hanoi 18. april 2008: Reopening cases 

of wrongful convictions. The case of the Norwegian Criminal Cases 
Review Commission - NCCRC 

- Wadahl-seminaret (årlig strafferett/prosess-seminar for jusstudenter), 
januar 2008 (faglig ansvarlig) 

- Nordisk Workshop i Strafferett i Danmark, juni 2008 

 

7. Annen virksomhet 
- Undervisning på PHS 
- Fagansvarlig for Wadahlseminaret 
- Hovedredaktør for Tidsskrift for Strafferett, Gyldendal Akademisk 
- Medlem av fagutvalget for strafferett og straffeprosess, Juristenes 

Utdanningssenter 
- Leder av bedømmelseskomité for stipendiatstilling ved IOR 
- Styremedlem i NNPL (Nordic Network for research on Psychology 

and Law) 
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Aslak Syse 

Professor 

 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet 

Grunnlaget for og innholdet i faget velferdsrett, herunder spesielt om 
tvangspsykiatri og rettspsykiatri, inkludert rettslige spørsmål knyttet til 
mennesker med rusproblemer og psykiske lidelser, diverse helserettslige 
spørsmål, herunder aktiv/passiv dødshjelp, samtykkeproblemer mv.  

Videre har jeg arbeidet med erstatningsrettslige spørsmål, og da mest vedr. 
pasientskader. 

Endelig har jeg arbeidet med prinsipielle, diskrimineringsrettslige spørs-
mål. Menneskerettslige spørsmål knyttet til mennesker med funksjons-
nedsettelser og personer med psykiske lidelser er blitt satt særlig i fokus. 

 

b) Publikasjoner 

- Nyutgaver – sammen med Asbjørn Kjønstad – av lærebøkene 
Velferdsrett I og Velferdsrett II.  

- Sammen med Marianne J. Hotvedt: Barn Ventes. Rettigheter for 
småbarnsforeldre 

- Red. av Lovsamling for helse- og sosialsektoren 2008-2009.  
Alle bøkene nevnt over, Gyldendal Akademisk 2008. 
 
For artikler mv., se dokumentasjonen i FRIDA  
 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet 
- Avdelingsansvarlig lærer 2 avd. 
- Forelesninger velferdsrett 2. avdeling (vår) 
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- Kurs velferdsrett 2. avdeling (vår og høst) 
- Manuduksjoner velferdsrett 2. avdeling (vår og høst) 
- Kurs statsforfatningsrett 2. avdeling (vår) 
- Forelesninger valgfag helserett (høsten) og diskrimineringsrett (høst) 

 

3. Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg 
- Medlem av Programutvalget for Master i rettsvitenskap (PMR) 

 

4. Deltakelse i lovgivningsarbeid o.l. 
- Medlem av Steriliseringsrådet, i henhold til steriliseringsloven 
- Leder farskapsutvalget, oppnevnt i statsråd april 2008, avgir utredning 

mars 2009. 

 

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 

- Bedømmelse UiB (dr.juris) 
- En del undervisning om aktuell helselovgivning ved sykehus, 

poliklinikker mv. 

 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 
- KROM-seminar jan. 2008 
- Nasjonale kongresser om helserettslige og trygderettslige spørsmål 
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7. Annen virksomhet 
- Leder Likestillings- og diskrimineringsnemnda 
- Varamedlem for nestleder i Pasientskadenemnda med en del 

møtevirksomhet 
- Redaktør av Tidsskrift for Familierett, Arverett og Barnevernrettslige 

spørsmål (FAB) 
- Medlem av den norske redaksjonen i tidsskriftet Retfærd 
- Medlem av redaksjonsrådet i Tidsskrift for Velferdsforskning 
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Geir Ulfstein 

Professor dr. juris 

 

1.  Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet 

Forskningspermisjon (Oslo vår/Université Paris I høst). Arbeider med boka 
The Constitutionalization of International Law (Oxford University Press 
2009) 

b) Publikasjoner 

- Do We Need a World Court of Human Rights?. I: Law at war - the law 
as it was and the law as it should be: Liber Amicorum Ove Bring. 
Martinus Nijhoff Publishers 2008 ISBN 9789004170162. s. 261-272 

- Human Rights, States Complaints', 'Maritime Delimitation between 
Greenland and Jan Mayen Case (Denmark v. Norway)', 
'Spitsbergen/Svalbard' and 'Jan Mayen' i Max Planck Encyclopedia of 
Public International Law, Oxford University Press (2008)  

 

5.  Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 
fakultetet 

- International dispute settlement, compliance control and enforcement 
as constitutionalization (World Trade Institute, Kandersteg 18.01.08) 

- International environmental law and human rights: political control, 
managerialism or rule of law? (Amsterdam 25.01.08) 

- The Constitutionalization of International Law (Uppsala Universitet 
7.11.08) 

- The status of the new Human Rights Council as a Sub-organ of the 
General Assembly (European University Institute, Firenze 7.11.08) 
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Christina Voigt 
Stipendiat (post-doc.) 

 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet 

Post doc prosjekt (‘Safeguarding the Environmental Integrity of the Global 
Carbon Market’), NFR stipend knyttet til Forskergruppen for 
Naturressursrett, skriving av flere vitenskapelige artikkler. 

Forskningsopphold ved New Zealand Center for Environmental Law 
(februar-april 2008) (study of the New Zealand emissions trading system – 
under development - and other climate and energy issues, e.g. suggested 
Biofuel Act). 

Internasjonal nettverksbygging. 

b) Publikasjoner 

Artikler: 

- Voigt, Christina, General Principles in International Law and their 
Relationship to Treaty Law, (2008) 31 Retfærd Nr.2/121, 3-25. 

- Voigt, Christina, State Responsibility and Climate Change Damages 
(2008) 77 Nordic Journal of International Law Nr.1-2, 1-22.   

- Voigt, Christina, Climate Change and the Mandate of Sustainable 
Development, in: H. C. Bugge and C. Voigt (eds.) ‘Sustainable 
Development in National and International Law – What did the 
Brundtland Report do to Legal Thinking and Development’, Europa 
Law Publishing (2008) 545-572. 

- Voigt, Christina, WTO Law and International Emissions Trading: Is 
there Potential for Conflict? (2008) 1 Carbon & Climate Law Review, 
52-64. Reprinted in (2008) 4 Environmental Liability, 136-147. 

- Voigt, Christina, Year in Review, Country Report: Germany (2008) 17 
Yearbook of International Environmental Law (YbIEL) 2006, 528-
536. 
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- Voigt, Christina, Is the Clean Development Mechanism Sustainable? 
Some Critical Aspects (2008) 8 Sustainable Development Law and 
Policy 2, 15-21. 

Kronikker: 

- Gullberg, Anne Therese and Voigt, Christina, Handelskrig mot 
Klimatiltak? (2008) Ny tid 56, 22.-28. August 2008, 35-36 

Bøker: 

- Bugge, Hans Christian and Voigt, Christina (eds.) Sustainable 
Development in International and National Law, Europa Law 
Publishing (2008). 

c) Pågående prosjekter: 

Artikler: 

- Voigt, Christina, The Kyoto Compliance System and Countries with 
Economies in Transition, in: J. Brunnée, M. Doelle and L. Rajamani 
(eds.) ‘A Compliance System for the Post-2012 Climate Change 
Regime’ (forthcoming in 2010). 

- Voigt, Christina, Sustainable Development in Practice: The Flexibility 
Mechanisms of the Kyoto Protocol in: M. Emberland and C. Eriksson, 
‘New Developments in Public International Law, Oxford University 
Press (forthcoming in 2009). 

- Voigt, Christina, Responsibility for Environmental Integrity of the 
CDM: Judicial Review of EB Decisions, in: D. Freestone and C. Streck 
(eds.) ‘Legal Aspects of Carbon Trading: Kyoto, Copenhagen and 
Beyond’, Oxford University Press (forthcoming in 2009). 

- Voigt, Christina, The Deadlock of the CDM: The Deadlock of the 
Clean Development Mechanism: Caught between Sustainability, 
Environmental Integrity and Economic Efficiency, in: B. Richardson, 
S. Wood, H. McLeod-Kilmurray and Y. Le Bouthillier, ‘Climate Law 
and Developing Countries: Legal and Policy - Challenges for the 
World Community’, Edward Elgar (forthcoming in 2009). 

- Voigt, Christina, Security in a ‘Warmer World’: The Need for Global 
Governance in Addressing Climate Change, in: C. Bailliet (ed.) 
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‘Security: A Multidisciplinary Normative Approach’, Brill Publishers, 
Leiden (forthcoming in 2009). 

- Voigt, Christina, Den evige skog – opprinnelsen av konseptet om 
bærekraftig utvikling, Rettshistorisk Tidsskrift (forthcoming in 2009). 

- Voigt, Christina, The CDM between Environmental Integrity and 
Economic Efficiency, in: British Institute of International and 
Comparative Law (BIICL)/A. Riddell (ed.) ‘Climate Change Law’ 
(title tbc), (Edvard Elgar: forthcoming in 2009). 

- Voigt, Christina, Climate Compliance in Norway, in: Marie-Claire 
Cordonier Segger and Markus Gehring (eds.) ‘Treaty Regimes in 
Practice - Domestic Implementation of International Law on 
Sustainable Development’ (Cambridge University Press: forthcoming 
in 2010). 

- Voigt, Christina, Forurensning som rettferdighetsproblem – 
klimakvotenes juss og politikk, in: A. Hellum and B. Halsaa (eds.) 
‘Rettferdighet’ (Universitetsforlaget: høst 2009). 

- Voigt, Christina: Klaus Bosselmann, The Principle of Sustainability, 
forthcoming in: (2010) 19 Yearbook of International Environmental 
Law (YbIEL) 2008. (bokanmeldelse) 

- Voigt, Christina, Year in Review, Country Report: Germany (2009) 18 
Yearbook of International Environmental Law (YbIEL) 2007 
(forthcoming in 2009). 

- Voigt, Christina, The Global Carbon Market and International Law: 
Trading with Sovereignty  

Bøker: 

- Voigt, Christina, Sustainable Development as a Principle of 
International Law-Resolving Conflicts between Climate Measures and 
WTO Law, BRILL/Martinus Nijhoff Publishers (2009). 

- Bugge, Hans Christian and Voigt, Christina, Innføring i klimaretten 
(forthcoming in 2009) Oslo: Universitetsforlaget. 

 

4. Undervisning ved Det juridiske fakultet 
- Sommerskolen, UiO 
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- Eksamenssensor 
- Studentveiledning 
 

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 
fakultetet 

5.1. Forelesninger: 

- 25.09.2008, Ottawa University, Institute of the Environment, 
Ottawa, Canada: The Global Carbon Market – New Challenges to 
International Law. 

5.2. Foredrag: 

- 07.01.2008, Sanner, Norge, Forskergruppe for Naturressursrett, 
Seminar: Miljøintegritet av klimaregulering: den grønne 
utviklingsmekanismen. 

- 17.04.2008, University of Auckland, School of Law, New Zealand 
Staff seminar: The Clean Development Mechanism in the Global 
Carbon Market: Environmental Integrity versus Economic Efficiency. 

- 28.05.2008, Oslo, Norge, Håndverkeren, Seminar: Klimakvoter og 
karbonmarked: et nytt rettsområde i utvikling: Den grønne 
utviklingsmekanismen mellom miljøintegritet og økonomisk effektivitet. 

- 29.05.2008, UiO, Norge, PhD Seminar om Internasjonalisering, Norsk 
klimakvotehandel fra et internasjonalt perspektiv. 

- 04.06.2008, UiO, Forskergruppe (Internasjonale Relasjoner): Judicial 
Review of CDM Executive Board Decisions: Possible Disputes, Rights 
and Immunities. 

- 13.06.2008, UiO, Norge, Forskergruppe Naturressursrett 
(Miljørettslunsj): Kvotehandelssystem i New Zealand. 

- 17.07.2008, Berlin, Germany, Global Environmental Integrity Group, 
Reconciling Human Existence and Ecological Integrity, The Ethics 
behind the Clean Development Mechanism?: Ecological Integrity 
versus Economic Efficiency. 

- 11.09.2008, UiO, Oslo, Norge, Hans Christian Bugge og Christina 
Voigt, Book Launch, Sustainable Development in International and 
National Law, Europa Law Publishing 2008. 
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- 27.09.2008, Ottawa, Canada, Climate Change Law in Developing 
Countries, IUCN Academy of Environmental Law:  The Deadlock of 
the Clean Development Mechanism: Caught between Sustainability, 
Environmental Integrity and Economic Efficiency. 

- 14.10.2008, Oslo, SFT, Miljørettsforum: Regulering av den grønne 
utviklingsmekanismen - Balansen mellom miljøintegritet og 
økonomisk effektivitet. 

- 17.10.2008, London, Climate Change and its Challenges for the 
International Legal System, British Institute of International and 
Comparative Law (BIICL), Responsibility for the Environmental 
Integrity of the CDM. 

- 29.10.2008, UiO, Folkerettslunsj (Forskergruppen for Internasjonale 
relasjoner): The Global Carbon Market and Challenges to Public 
International Law. 

- 30.10.2008, UiO, Miljørettslunsj: Norges klimapolitikk utenlands. 
- 24.11.2008, Seminar om tropiske tømmer, MD, Oslo: Loopholes in the 

US Lacey Act Amendment and the EU Draft Proposal. 
- 26.11.2008, CDM Seminar SN Power, Lysaker, Judicial Review of 

Executive Board Decisions. 
- 02.12.2008, UiO, IOR Instituttslunsj: Norsk klimakvotehandel fra et 

internasjonalt perspektiv. 
 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 
- 17.06.2008, FNI, Lysaker: Norges klimapolitikk, seminar 
- 20.06. 2008, Naturressursforskergruppe, sommerseminar, Solstua 
- 23.-24.6.2008, UiO/SMR, Why States ratify Human Rights Treaties, 

seminar 
- 15.-20.6.2008, Berlin, Germany, Global Environmental Integrity 

Group, Reconciling Human Existence and Ecological Integrity, 
International Conference 

- 25.07.2008, Berlin, Climate Law Conference, International Conference 
- 21.08.2008, Norges Forskningsråd, Oslo, NORKLIMA seminar 
- 18.09.2008, Hotel Bristol, Oslo, Trade and Climate Conference  
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- 27.09.2008, IUCN EL Academy, University of Ottawa, Canada, 
Climate Change Law in Developing Countries, International 
Conference 

- 17.10.2008, British Institute of International and Comparative Law 
(BIICL), London, Climate Change and its Challenges for the 
International Legal System, International Conference 

- 29.10.2008, SFT/Oslo, Klimakurseminar,  
- 30.10.2008, UiO/IOR, Kronikkskrivingsseminar med Catherine 

Sandnes 
- 07.11.2009 Miljøverndepartementet, Klimakontaktgruppemøte 
- 24.11.2008, Miljøverndepartementet, Oslo, Seminar om tropiske 

tømmer 
- 28.11.2008, UiO, Rettshistorisk Seminar 
- 17.12.2008, The European Commission Delegation to Norway and 

Iceland, EU December Summit 
 

7. Annen virksomhet 
- Norsk redaktør av ’Retfærd’ (og redaktør for: Energy and Climate 

Security, Norsk temanr., 2009) 
- Utredning (for the Norwegian Rainforest Foundation): Christina Voigt 

and Hans Morten Haugen,  Assessment of the proposed EU regulation 
on timber and timber products and the US Illegal Logging Act, 
adopted as Amendment to the Lacey Act, emphasizing the legal 
compatibility with WTO trade rules (December 2008) 

- Honorary Member of the New Zealand Center for Environmental Law 
(NZCEL) (since 04/2008) 

- Member of the Global Environmental Integrity Group (GEIG) (since 
July 2008) 

- Legal Research Fellow, Centre for International Sustainable 
Development Law (CISDL), McGill University, Montreal, Canada 
(since September 2008) 

- Member of the British Institute of International and Comparative Law, 
London (BIICL) (since November 2008) 

- Founding Member of Concerned Scientists Norway (since 2008) 
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- Member of IUCN Commission on Environmental Law (CEL)(since 
October 2008) 
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Nikolai K. Winge 

Stipendiat 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet 

Arbeid med Ph.D.-prosjekt om forvaltning av areal – naturressursrett. 

Arbeid med innføringsbok i fast eiendoms rettsforhold – tingsrett. 

 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet  
- Kurs i fast eiendoms rettsforhold. 
- Kurs i miljørett. 
 

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 
fakultetet 

- Veiledning og sensur for masteroppgaver i Bergen. 
- Faglærer for kurs i juridiske emner ved UMB, Ås. 
- Foredrag om: ”Riksrevisjonens undersøkelse av bærekraftig 

arealplanlegging og arealdisponering i Norge”. Seminar for 
Naturressursgruppen; Sanner 8. januar 2008. 

- Presentasjon av Ph.D.-prosjekt. Konferanse, Håndverkeren; Oslo 28. 
januar 2008. 

- Presentasjon av Ph.D.-prosjekt. Fagseminar UMB; Ås 26. februar 
2008. 

- Foredrag om: ”Offentlig kontroll med fast eiendom”. Tingsrett for 
landmålere; Oslo 19. april 2008. 

- Foredrag om: ”Arealforvaltning og skjønn”. Oppstartseminar for 
tverrfaglig seminar i regi av NIKU; Oslo 25. april 2008. 

- Presentasjon av Ph.D.-prosjekt. Fagseminar; Geilo 1. mai 2008. 
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- Foredrag om: ”Juridiske utfordringer knyttet til forvaltningen av 
norske utmarksområder”. Fagmøte - Forskergruppen for 
naturressursrett; Oslo 9. mai 2008. 

- Foredrag om ”Kampen om utmarka”. Advokatfirma Thommessen DA; 
Oslo 15. mai 2008. 

- Foredrag om: ”Forvaltning av norske utmarksområder - aktuelle 
juridiske problemstillinger”. Tverrfaglig seminar UMB; Ås 16. mai 
2008. 

- Foredrag om: ”Rettslige aspekter ved kulturminneforvaltning”. 
Etterutdanningskurs for kulturminneforvaltere; Oslo 27. mai 2008. 

- Foredrag om: ”Vindkraft som arealbruksendringer”. Vindkraftseminar 
for energisektoren; Stiklestad 26. august 2008. 

- Foredrag om: ”Comprehensive land use planning”. Internasjonalt 
seminar i tingsrett; Lysebu, 19. september 2008. 

- Gjesteforelesning om: ”Horisontale og vertikale konflikter i 
arealforvaltningen”. UMB; Ås 14. november 2008. 

- Foredrag om: ”Helhetlig arealforvaltning i et rettshistorisk perspektiv”. 
Heldagsseminar i naturressursrettshistorie; Oslo 28. november 2008. 

- Foredrag om: ”Naborett og servitutter”. Tingsrett for landmålere; Oslo 
6. desember 2008. 

 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 
- En rekke seminarer o.l. i regi av Forskergruppen i Naturressursrett. 
 

7. Annen virksomhet 
- Medlem av Forskergruppen i Naturressursrett. 
- Medlem av faggruppen i forvaltningsrett. 
- Medlem av ELRF – Energy Law Research Forum. 
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Tone Linn Wærstad 

Doktorgradsstipendiat 

 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet 

Arbeid med doktorgradsavhandling. Gjesteforskeropphold ved University 
of Ottawa og Queen’s University høst 2008. 

 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet 

Vår 2008: 

- Rettskilder til fots, 1. avdeling 
- Internasjonale menneskerettigheter, 2. avdeling 
- Forelesning i kvinne- og kjønnsperspektiv, 2. avdeling 
- Forelesninger i International Women’s Law and Human Rights, 

spesialfag 5. avdeling 

 

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 
fakultetet 

- Presentasjon av doktorgradsprosjekt i veiledningsseminar i 
forskernettverket Demokrati, religionsfrihet og kvinners 
menneskerettigheter (DEMROK), 26.03.08.  

- Gjesteforelesning: “The faith-based arbitration debate in Ontario; Civil 
divorces vs. religious divorces; religious barriers to remarriage.” På 
kurset “Islamic Law and Canadian Law”, Faculty of Law, Queen’s 
University, Canada, 22.10.08 

- Presentasjon av doktorgradsprosjekt for Graduate Students’ 
Association, Faculty of Law, University of Ottawa. 30.10.08 
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Frederik Zimmer 

Professor 

 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet 

Jeg hadde forskningstermin hele året og benyttet tiden først og fremst til å 
lage en ny og vesentlig utvidet utgave av Internasjonal inntektsskatterett, 
som utkommer i februar 2009. Jeg har også skrevet en del artikler, hvorav 
noen fremgår av publikasjonslisten nedenfor. En artikkel om Exit taxes in 
Norway ble ferdigstilt på nyåret 2009, og en festskriftsartikkel publiseres 
senere i 2009.  

b) Publikasjoner 

- A Critical Assessment of the Nordic Dual Income Tax Model. I: 
Yearbook for Nordic Tax Research 2008. Jurist- og Økonom-
forbundets Forlag 2008 

- Beyond Fokus Bank: EFTA Court vs. ECJ Jurisprudence. Tax 
Notes International 2008 ;Volum 49.(13) s. 1121-1129 

- Har vi bruk for lovlighetsvilkåret?. Skatterett 2008 s. 1-2 
- Høyesterettsdommer i skattesaker 2007. Skatterett 2008 (4) s. 

302-342 
- Noe om nemnder i skatteforvaltningen. I: Klagenemnder - 

rettssikkerhet og effektivitet. Fagbokforlaget 2008 ISBN 978-82-450-
0512-7. s. 72-86 

- Withholding Taxes in the EU and the EEA. Tax Notes 
International 2008 ;Volum 52.(8) s. 667-674 

 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet 
-  Veiledning av en vit.ass. som skrev 60 sp masteravhandling hele 

året og en student som skrev 30 sp i vårsemesteret  
-  Veiledning av stipendiat Andreas Bullen 
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-  Oppgavegjennomgåelse skatterett 4. avd. høsten.  
 

3. Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg 
- Medlem av fakultetsstyret, Det juridiske fakultet 
- Medlem av Innstillings- og tilsettingsutvalget, Det juridiske fakultet 
 

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 
fakultetet 

- Veileder for stipendiat Elin Malt, Det juridiske fakultet, Universitetet i 
Bergen 

- Veileder for stipendiat Ingebjørg Vamråk og stipendiat Tomas 
Solvang, Norges Handelshøyskole 

- Medlem av bedømmelseskomite for professorat i skatterett, Syddansk 
universitet 

-  Forelesning fire timer om internasjonal skatterett for revisorstudenter, 
NHH, i november 

- Seminarinnledning om forslag til ny arveavgiftsregler i Skatteforum 
(Revisorforeningen) og Skatterettslig forum i Bergen, i oktober og 
november 

- Åtte timer forelesninger om Nordic Tax Law for masterstudenter i 
internasjonal skatterett ved Wirtschaftsuniversität Wien, i desember 

- Forelesninger på kurs om skatt og generasjonsskifte i regi av Juristenes 
utdanningssenter 27. og 28. november 

 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 
- European Association of Tax Law Professors, konferanse i Cambridge, 

UK, om bl.a. fri bevegelighet av personer, 11. og 12. juli. Skrev et 
paper til konferansen, som senere er publisert under tittelen 
Withholding Taxes in the EU and the EEA, se publikasjonslisten 

- Nordisk Juristmøte, København, 21.– 23. august  
- International Fiscal Association, kongress i Brussel, 31. august – 5. 

september 
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- Konferanse i regi av OECD om skatteavtaler, i anledning av 50-
årsjubileum for den første mønsteravtalen, Paris 8. – 9. september 

- Nordisk skattevitenskapelig forskningsråd, konferanse i Stockholm 30. 
– 31. november 

 

7. Annen virksomhet 
- Professor II, NHH 
- Medlem av Permanent Scientific Committee og leder av dets Research 

subcommittee, inntil september 
- Fagredaktør for skatte- og avgiftslover og forfatter Norsk 

lovkommentar 
- Medlem av redaksjonskomiteen for tidsskriftet Skatterett 
- Medlem av Nordisk skattevitenskapelig forskningsråd 
- Medlem av styre og arbeidsutvalg i Fondet for dansk-norsk samarbeid 
- Medlem av styre 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. 
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§ 2.2 Sammensetning 

Instituttrådet skal ha elleve medlemmer: 
Instituttleder 
Nestleder 
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. 
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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). 

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. 
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           Vedlegg 2 

INSTITUTT FOR OFFENTLIG RETTS BIBLIOTEK  
RAPPORT 2008 

Tallene er samlet for Institutt for offentlig retts bibliotek og Rettshistorisk 
samling. Endring fra 2007 er satt i parentes. 

UTLÅN (inkl. utsendte kopier)    10 456 (+12%)  

INNLÅN Utsendte bestillinger       679 (+31%)  

   Mottatte innlån og kopier      554 (+19%)  

 

MOTTATTE BESTILLINGER     1697 (+5%) 

KATALOGISERTE bind      1131 b. (+24%) 

INNKJØP monografier i antall bind       760 b. (-1%)  

PERIODIKA I LØPENDE ABONNEMENT (trykt form)   176 (-7%)  

 

For øvrig abonnerer fakultetsbiblioteket og Universitetsbiblioteket på et 
stort antall tidsskrift i elektronisk form, som kommer i tillegg til våre egne 
løpende abonnement. 

 

REGNSKAPSTALL IOR Annum (totalt)   812.478 

    Abonnement     361.048 

    Bøker       406.280 

    Innbinding          45.150 

 

PERSONALE 

Bård Sverre Tuseth, universitetsbibliotekar og leder for instituttbiblioteket 

Karen Danbolt, hovedbibliotekar og leder for Rettshistorisk samling 

Beate Heilemann, hovedbibliotekar  

Johan Clausen, studenthjelp (til 1. juni) 

Zarah Faye Boone, studenthjelp (fra 5. september) 
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