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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. 

 

Generell informasjon om organisasjon, ledelse m.v. 

Organisasjon 
Instituttet hører under Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. 

Ledelse 
Institutt for offentlig retts øverste leder er instituttlederen. 

Instituttrådet 
Instituttrådet har i 2009 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 
Vararepresentanter: 
   Første vara  Stipendiat Maria Astrup Hjort 
   Annen vara  Stipendiat Lars Edvard Erichsen. 
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Representanter for det administrative personale: 
   Overingeniør Kjetil K. Frantzen 
   Konsulent  Margrethe Østbø. 
 
Vararepresentanter: 
   Første vara  Overingeniør Kari B. Oppi  
 
Representanter for studentene: 
   2 representanter fra Juridisk studentutvalg 
 
Avdelingsleder Øyvind Henden har vært sekretær for instituttrådet. 
 

Høstsemesteret 2009 fungerte Ole Kristian Fauchald som instituttleder og 
leder av instituttrådet. 

 

Instituttets representasjon i fakultets- og universitetsorganer 

Instituttet inngår som en del av det større fellesskap som fakultetet repre-
senterer og en rekke medarbeidere har i 2009 deltatt i avgjørelsesorganer på 
forskjellige nivåer: 
Rektoratet  Ragnhild Helene Hennum, viserektor (fom. høsten 

2009) 
 
Dekanatet  Inger-Johanne Sand, prodekan for forskning 
 
Fakultetsstyret Frederik Zimmer, repr. for vit. ansatte 
    Øyvind Henden ,  repr. for adm. 
    Prodekan Inger-Johanne Sand har 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 har lokaler i Domus Bibliotheca (Vestbygningen) i Karl Johans 
gate 47, primært i 2. og 3. etasje (men med noen kontorer også i første 
etasje), og i 5. og 6. Etasje i Domus Nova på St.Olavs plass. Fordelingen 
mellom bygningene er ca. 55 arbeidsplasser i Domus Bibliotheca og ca. 35 
arbeidsplasser i Domus Nova. 

 

Økonomi  

Instituttets basisregnskap for 2009 er gjort opp med en utgående balanse på 
kr. 907493,- jf. Regnskap under. Dette skyldes delvis at instituttet har økt 
sine eksterne inntekter, delvis aktiviteter (og utgifter) som er utsatt fra 2009 
til 2010, samt at vi har lykkes med å holde utgiftene nede på enkelte 
punkter. 
Årsregnskap 2009 
120500 Basis Budsjett Regnskap 
  
Bevilgning/bidrag fra KD -42722967 -40314025 
Andre bidragsinntekter 0 -288281 
Oppdragsinntekter 0 -79732 
Egenandel 122527 1176726 
Andre inntekter -1535047 -2286111 
Sum inntekter -44135487 -41791423 
Sum investeringer 100000 92601 
Fast lønn 25677256 25447533 
Variabel lønn 145336 192264 
Ferielønn 3081250 3307173 
Sosiale kostnader 7666522 7896669 
Offentlige refusjoner -107480 -2540859 
Andre lønnskostnader 10000 15160 
Sum lønn 36472885 34317941 
Andre driftskostnader 7304447 6279226 
Sum kostnader (Inkl. 
investeringer) 43877332 40689767 
Driftsresultat -258155 -1101655 
Netto finansinntekt/-kostnad 0 118 
Avsluttede prosjekter Bidrag 0 194045 
Total for året  -258155 -907493 
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Eksternfinansierte prosjekter 

IOR har en stor og sunn prosjektportefølje som gir instituttet betydelige 
inntekter (overhead). Prosjektavslutninger ble i 2009 gjort opp med en liten 
negativ saldo. Dette skyldes systematisk svikt i regnskapsføringssystemet 
ved hele UiO fram til 2008, noe som førte til uventede mva-utgifter på 
enkelte av IORs prosjekter i 2009. 

Under følger en oversikt over eksternfinansierte prosjekter ved instituttet 
som var aktive i 2009. Prosjektene er i de aller fleste tilfeller bidrags-
prosjekter; oppdragsprosjekter utfakturert med mva er anmerket særskilt. 
 
NFR-prosjekter: 
 
Barns rettigheter: Barnekonvensjonens betydning for forvaltnings- og 
rettspraksis og for forholdet mellom barn, foreldre og staten (inkl. ph.d.- 
prosjekt Julia Køhler-Olsen + ekstern partner Kristin Skjørten NKVTS). 
 
Demokrati, religionsfrihet og kvinners menneskerettigheter (DEMROK) 
(inkl. ph.d.-prosjekt Vibeke Blaker Strand). 
 
Demokratisk styring i et flernivåsystem (inkl. ph.d.-prosjekt Sigrid 
Stokstad - samarbeid med Institutt for samfunnsforskning) 
 
ESCR Network (finansiering av en norsk-kinesisk samarbeidskonferanse i 
2010) 
 
Et trygdesystem i sterk forandring (inkl. ph.d.-prosjekt Imran Haider) 
 
Justice in the Risk Society (inkl. ph.d.-stilling Synnøve Ugelstad + 2-årig 
forskertilsetting av Heidi Lomell) 
 
International tribunals (inkl. ph.d.-prosjekt Nils Langtvedt og en 
fakultetsfinansiert postdoktorstilling for Jo Stigen m.m.) 
 
Minoritetskvinners diskrimineringsvern: Fra formelle til reelle rettigheter 
(FFRR/IMER) (inkl. ph.d.-prosjekt Tone Wærstad + flere vitasser) 
 
YbIEL - Yearbook of International Environmental Law 
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Finansiering fra Justisdepartementet 
 
Internettkriminalitet og etterforskningsmetoder (ph.d.-prosjekt Inger Marie 

Sunde) 
 
Professorat i lovgivningslære (professorat for Inge Lorange Backer i 4 år 

fra 1.11.2008) 
 
Reformbehov i offentlig rettshjelp  
 
 
Finansiering fra Kunnskapsdepartementet 
 
Bruken av rettslige standarder som styringsmiddel i utdannings- og 
skoleverket (postdocprosjekt Helga Aune) 
 
Skolerettsprosjektet  (vitenskapelig assistent i skolerett/utdanningsrett) 
 
 
Finansiering fra Utenriksdepartementet 
 
Diplomkurs i kvinnerett (Zimbabwesamarbeidet) 
 
 
Finansiering fra Barne- og likestillingsdepartementet 
 
Evaluering av likestillingslovens § 21 (oppdragsprosjekt). 
 
 
Annen prosjektfinansiering 
 
Gavestøtte til instituttets drift fra Anders Jahres fond til vitenskapens 
fremme 
 
Gavestøtte til fagmiljøet i rettshistorie fra Anders Jahres fond til 
vitenskapens fremme 
 
Norges Bank 1816-2016 (gavestøtte til rettshistorieforskning fra Norges 
Banks jubileumsprosjekt 1816-2016). 
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Tvisteløsingsmekanismer mellom stat og kommune (inkl. forskerstilling 
Iris Nguyen-Duy) - oppdragsprosjekt finansiert av KS. 
 
Vold i nære relasjoner - professor II i rettssosiologi 2009-2014  (professor 
II-stilling for Kristin Skjørten i 5 år fra 15.08.2009). Finansiert av 
Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress (NKVTS).  
 
 
Instituttets ansatte i 2009 

Professorer: 
Andenæs, Mads (f. 57)    (til 1.9) 
Backer, Inge Lorange (f. 46) 
Bailliet, Cecilia M. (f. 69) 
Boe, Erik M. (f. 43) 
Bugge, Hans Christian (f. 42)  
Eng, Svein (f. 55)  
Eskeland, Ståle (f. 43)  
Fauchald, Ole Kristian (f. 65) 
Halvorsen, Marit (f. 57)    (50% stilling) 
Hellum, Anne (f. 52)  
Hennum, Ragnhild H. (f. 67)  (fra 1.8: 50% pga. viserektorverv) 
Hov, Jo (f. 41) 
Høgberg, Alf Petter (f. 71)  
Jakhelln, Henning (f. 39)   (til 30.6) 
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)  
Zimmer, Frederik (f. 44)  
 
Professor II: 
Ali, Shaheen Sardar (f. 55)  (åremål 15.3.04-31.12.10) 
Gjems-Onstad, Ole (f. 50)  (åremål 1.3.05-28.2.10) 
Ketscher, Kirsten (f. 47)   (åremål 1.7.07-30.6.12) 
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Myhrer, Tor-Geir (f. 52)   (åremål 1.1.06-31.12.11) (10%) 
Skjørten, Kristin (f. 58)    (åremål 15.8.09-14.08.14) 
 
Professor emeriti : 
Bratholm, Anders (f. 20) 
Fleischer, Carl August (f. 36) 
Jakhelln, Henning (f. 39)   (fra 1.7.09) 
 
Førsteamanuenser : 
Emberland, Marius (f. 70)   (1.1-31.12) (10%) 
Uggerud, Ken (f. 62)   
 
Postdoktorstipendiater: 
Aune, Helga (f. 69)    50% 1.4-15.8, deretter 100% fra 16.9 
Stigen, Jo (f. 64)     1.12.06 – 30.11.10 
Voigt, Christina (f. 71)  (arb.pl.) 1.1.08-31.12.12  
       (permisjon 15.09.09-14.09.10) 
 
Forskere:  
Lomell, Heidi Mork (f. 67)   01.10.08-31.03.11 (arbeidspl. SMR) 
Nguyen-Duy, Iris (f. 74)   20.8.08-15.6.09 
        
Gjennomføringsstipendiater 
Aune, Helga (f. 69)   16.08.08-15.08.09 (50% 1.4-15.8.09) 
Høgberg, Benedikte M. (f. 72)  18.5.09-30.11.09 
Ikdahl, Ingunn (f.76)   21.12.09-20.12.10 
 
Stipendiater: 
Andersen, Ingrid Wang (f. 82)  6.8.09-5.8.13 
Berg, Lars Magnus (f. 76)  1.7.07 – 30.6.11 
Bullen,  Andreas (f. 76)   21.8.06 – 20.8.10 
Erichsen, Lars Edvard (f. 74)  16.10.06 – 01.09.09 
Frøberg, Thomas (f. 83)   1.10.08 – 31.09.12 
Haider, Imran (f. 78)   1.10.08 – 30.9.12 
Heide, Ola Rambjør (f. 70)  15.8.06 – 24.2.11 (perm. 1.3-3.7.09) 
Hjort, Maria Astrup(f. 80)  1.2.07 – 06.12.12 
Høgberg, Benedikte Moltumyr (f.72) 1.8.04 – 20.4.09 
Ikdahl, Ingunn (f. 76)   1.11.03 – 11.10.09 
Kierulf, Anine (f. 74)   4.1.09 – 31.12.13 
Køhler – Olsen, Julie (f. 75)  1.9.06 – 18.11.11  
Langtvedt, Nils Christian (f. 81) 17.9.07 – 17.9.11 
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Løvlie, Anders (f. 77)    1.11.06 – 16.06.12 (perm. fra 15.9) 
Meidell, Merete (f. 74)   1.9.06 – 16.11.11 
Noreide, Ragnar (f. 78)   1.8.08 – 31.7.12 
Nygard, Lars-Jonas M.     (kun arbeidsplass)  
Platjuow, Froukje M. (f. 83)   1.9.08-31.8.12  (arb.pl.)  
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 – 24.3.10 
Sunde, Inger Marie (f. 62)  1.10.05 – 31.1.10 
Ugelvik, Synnøve (f.78)   4.1.09 –26.05.13 
Winge, Nikolai K. (f. 82)   1.08.07 – 31.7.11   (arb.pl.)  
Wærstad, Tone L. (f. 77)   1.6.07 – 27.8.11 
 
Assosierte stipendiater ved andre institusjoner: 
Andersen, Farhat Taj (veileder: Anne Hellum) 
Tilknyttet: STK - Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (UiO) 
 
Kassa, Tadesse Woldetsadik (veileder Hans Christian Bugge) 
Tilknyttet: SUM - Senter for utvikling og miljø (UiO) 
 
Plaquin, Heloise (veil.: Eivind Smith). Co-tutelle med Rouen, Frankrike 
 
Vitenskapelige assistenter: 
Asmyhr, Mali G. 
Aulie, Cathrine (arbeidsplass ved IOR, men formelt ansatt på NIFS) 
Berg, Lars Henrik Winsnes  
Calvo, Maria 
Eilertsen, Tonje (arbeidsplass ved IOR, men formelt ansatt på NIFS) 
Endre, Stian Advocaat 
Hager, Mattias  
Hofman, Sanne 
Holmelin, Heidi 
Jansen, Marianne (arbeidsplass ved Institutt for privatrett) 
Junker, Eivind (arbeidsplass ved IOR, men formelt ansatt på NIFS) 
Kaspersen, Martine Refsland 
Kjosvatn, Bergitte Anita    
Lien, Vilde Hannevik (arbeidsplass ved IOR, men formelt ansatt på NIFS) 
Lowsow, Andreas Hjelseth 
Nordby, Ane Narum 
Nordstrøm, Tina Storsletten 
Oddbjørnsen, Stian 
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Orerød, Anders 
Strand, Pia 
Sverdrup-Thygeson, Ulrik 
Tjørn, Benita 
Vålberg, Cecilie (arbeidsplass ved NIFS) 
Wehn, Trond (arbeidsplass ved IOR, men formelt ansatt på NIFS) 
Welstad, Trond  
 
Administrativt ansatte : 
Aas, Else (f. 45), førstekonsulent 
Frantzen, Kjetil K. (f. 78), overingeniør 
Henden, Øyvind (f. 72), avdelingsleder 
Kolbeinstveit, Atle (f. 82), førstekonsulent   (vikar 01.9.09-31.12.09) 
Oppi, Kari Brenna (f. 46), overingeniør   (50% stilling) 
Ruud, Ulla (f. 46), kontorsjef 
Saatchi, Zoha (f. 78), overingeniør 
Thulin, Karin (f. 47), konsulent    (permisjon hele året) 
Wenger-Hagene, Elisabeth (f. 72), førstekonsulent  
Østbø, Margrethe (f. 73), konsulent 
 
Biblioteksmedarbeidere tilknyttet instituttbiblioteket ved IOR  
Danbolt, Karen, hovedbibliotekar 
Heilemann, Beate, hovedbibliotekar 
Tuseth, Bård Sverre, instituttbibliotekar 
Boone, Zarah Faye, studenthjelp 
 
Forskningsvirksomhet 

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 rekrutterings-
strategi for faste vitenskapelige stillinger. I 2009 ble det lyst ut to faste 
stillinger på førsteamanuensisnivå. Tiltredelse forventes i løpet av 2010. 
Høsten 2010 planlegges en utlysning av faste stillinger ved instituttet. 

Professor Henning Jakhelln fylte 70 år i mars 2009. I den anledning ble det 
utgitt et festskrift med tittel ”Arbeid og rett”. Jakhelln fortsetter ved 
instituttet som professor emeritus.  
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Instituttet fikk i løpet av året tre nye stipendiater. Faglig fordeler de seg på 
mediarett/ytringsfrihet, strafferett og miljørett. To stillinger er finansiert av 
instituttets NFR-prosjekter, den andre stillingen er universitetsfinansiert og 
dessuten fikk en tidligere stipendiat gjennomføringsstipend fra fakultetet og 
fortsatte ved IOR. Videre har vi fått en ny eksternfinansiert professor II i 
rettssosiologi og en ny eksternfinansiert postdoktorstilling innen utdan-
ningsrett. 

Instituttet kan vise til meget høy publiseringsaktivitet i 2009. Instituttets 
produksjon er registrert i UiOs database for forskningsdokumentasjon, 
FRIDA. To av instituttets forskere har mottatt internasjonale utmerkelser i 
løpet av 2009. Postdoktorstipendiat Christina Voigt har mottatt IUCN 
Academy of Environmental Law Junior Research Prize, samt et Our 
Common Future Fellowship. Professor Mads Andenæs har mottatt den 
franske Æreslegionen for sitt bidrag til europeisk og sammenlignende rett, 
samarbeidet mellom universiteter og fremme av fransk rett i Storbritannia. 

Seminar- og konferansevirksomheten ved instituttet har som vanlig vært 
meget omfattende. Alle de fem forskergruppene tilknyttet instuttet har egne 
seminarrekker, og det har også flere andre av instituttets fagmiljøer. De 
største arrangementene i 2009 var konferansene ”Cosmopolitan Justice and 
Its Discontents” på Voksenåsen 15-16.10 i regi av KULTRANS-
programmet, konferansen “Unity or Fragmentation of International Law” i 
regi av prosjektet International tribunals på Soria Moria 14-15.mai, 
konferansen ”Constitutions and Institutions” i regi av Forskergruppen i 
konstitusjonelle studier på Det Norske Videnskaps-Akademi 30.11-1.12, 
samt seminaret ”Societal Risk in a Legal Perspective” 15-16.6 i regi av 
prosjektet Justice in the Risk Society og forskergruppen Samfunnskontroll 
og rettssikkerhet. Begge de førstnevnte konferansene var tilknyttet 
forskergruppen Internasjonale relasjoner. 

Instituttet etablerte i 2009 tre nye flerårige, eksternfinansierte prosjekter. 
Prosjektet ”Vold i nære relasjoner” (2009-2014) innebærer en professor II-
stilling i rettssosiologi ved IOR for Kristin Skjørten, finansiert av Nasjonalt 
kunnskapssenter for vold og traumatisk stress (NKVTS). Prosjektet 
”Bruken av rettslige standarder som styringsmiddel i utdannings- og 
skoleverket” er et treårig postdoktorprosjekt finansiert av Kunnskaps-
departementet, og det skal gjennomføres av Helga Aune. Prosjektet ”ESCR 
Network” har NFR-finansiering av en norsk-kinesisk samarbeids-
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konferanse i 2010, og siktemålet er å etablere et varig nettverk i samarbeid 
med kinesiske toppuniversiteteter i Beijing. 

I november 2009 bevilget Forskningsrådet 3,6 millioner til prosjektet 
"Human rights and gender dimensions of water governance in Africa: 
Actors, norms and institutions", med professor Anne Hellum som 
prosjektleder.  Det er også klart at utdanningsrettsprosjektet ”Utdanning og 
klagesaker - en analyse av fylkesmannens praksis, skoleeiernes forvalt-
ningskompetanse og elevenes rettssikkerhet” finansiert av Fylkesmannen i 
Oslo og Akershus starter i 2010.  

Avsluttede prosjekter i 2009 er ”Tvisteløsningsordninger mellom stat og 
kommune” ledet av professor Eivind Smith og ”Reformbehov i offentlig 
retthjelp” ledet av professor Jon T. Johnsen.  

Instituttets ansatte har deltatt aktivt i UiOs prosess ’Faglige prioriteringer’. 
Prosessen har bl.a. konkludert med opprettelsen av syv 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 

• MILEN - Miljøendringer og bærekraftig energi  

• KULTRANS - Kulturelle transformasjoner i globaliseringens tidsalder 

• Demokratiprogrammet - Demokrati som idé og praksis 

• KIS - Kunnskap i skolen 

• LEVE - Levekår i utviklingsland – helse, miljø og fattigdom 

IOR-ansatte sitter i styringsgruppen og/eller den faglige ledergruppen for 
MILEN, KULTRANS, 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 god 
kjønnsbalanse blant de fast vitenskapelig ansatte under 60 år, og kvinnene 
var i 2009 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.  
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Doktordisputaser:  
Cand. jur. Helga Karen Aune forsvarte 27.februar sin avhandling 

”Deltidsarbeid. Vern mot diskriminering på strukturelt og individuelt 
grunnlag” for graden ph.d.   

Cand.jur. Christoffer Conrad Eriksen forsvarte 18.juni sin avhandling ” The 
European Constitution, Welfare States and Democracy. – A Study of 
Conflicts Between the Four Freedoms and National Administrative 
Discretion” for graden ph.d. 

Cand.jur. Nicolai Nyland forsvarte 2.oktober sin avhandling ”Er stater 
folkerettslig forpliktet til å beskytte miljøet? - En analyse av 
tradisjonelle og nye måter å se rettsforholdet mellom stater og miljøet 
på” for graden ph.d.  

Cand. jur. Benedikte Moltumyr Høgberg forsvarte 23.oktober sin 
avhandling ” Tilbakevirkningsforbudet i norsk rett” for graden ph.d. 

Cand.jur. Lars-Jonas Nygard forsvarte 6.november sin avhandling 
”Lekdommerne i strafferettspleien” for graden ph.d. 

Cand. jur. Sunniva Cristina Bragdø-Ellenes forsvarte 15.desember sin 
avhandling ” Overprøving av forvaltningsvedtak i Norge, Sverige og 
Frankrike.” for graden ph.d. 

 

Særavhandlinger: 
Studentavhandlinger på  60 studiepoeng bedømt i 2009: 
 
Linn Fossen: Barns mulighet til samvær med andre enn foreldre etter 

omsorgsovertakelse 
Nina Krukhoug Hallenstvedt: Statlig finansiering av CO2-

håndteringsprosjekter 
Anja Ankerud: Reguleringsplanens betydning for 

ekspropriasjonserstatningen 
Eivind Junker: Klimaet – nasjonalt gode, friressurs eller fellesarv? Analyse 

av regimer for internasjonal regulering av drivhusgassutslipp 
Pia Strand:  Å rette feil - gjennomføring av likelønnsregelen når kollektive 

avtaler diskriminerer 
Ulrik Sverdrup-Thygeson: Grunnlovens forbud mot jesuitter og 

munkeordener. Religionsfrihet og grunnlovskonservatisme 1814-1956 
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Martine Kaspersen: Forordning 883/2004 om koordinering av 
trygdeordninger. Generelle og spesielle regler om dagpenger under 
arbeidsløshet 

Heidi Holmelin: Europeisk arrestordre - et nytt system for utlevering av 
lovbrytere? 

Lars Henrik Winsnes Berg: Forbudet mot forføyninger som foregriper 
kravet, tvisteloven § 34-1 første ledd bokstav a. 

Bergitte Kjosvatn: Elevers rett til godt miljø på skolen – effektivisering av 
kapittel 9a i opplæringsloven 

Andreas Hjelseth Lowsow: Ny alderspensjon - En rettslig fremstilling og 
rettspolitisk vurdering 

Stian Oddbjørnsen: Den rettslige statusen til ILOs 
Organisasjonsfrihetskomité 

 
Gjesteforskere 
Deipenbrock, Gudula (HTW Berlin) 24.3-30. 3 
Halvorssen, Anita M.  (Denver)  6.7-20.7 
Harbo, Tor-Inge (EUI)    1.1-31.12 
Heidemann, Maren (Westminster) 19.3-24.3  
Nachon, Claudio Torres (frittstående) 10.6-1.8 
 
Gjestestipendiater 
Dyring, Jannie (København)  (24.09-15.10) 
Eneroth, Elisabeth (Lund)  (31.8-11.12) 
Kassa, Tadesse W. (SUM, UiO) (5.8.09-15.09.10)  
Mengele-Stillere, Liga (Rezeknes) (8.9-21.9) 
Pointel, Jean-Baptiste (Sorbonne) (1.1-30.1 og 15.6-19.6) 
Thomas, Stanislovas (Sorbonne) (12.10-20.10) 
 
Lengre forskningsopphold ved andre institusjoner for IOR-forskere 
Bullen, Andreas University of Toronto 12.1-8.2 
Bullen, Andreas New York University 9.2-11.4 
Hellum, Anne University of Zimbabwe 30.10-12.11 
Johnsen. Jon T. Flinders University 1.1-20.1 
Johnsen. Jon T. Københavns Universitet 1.2-30.4 
Langtvedt, Nils C. New York University 15.8.09-31.12 
Sandberg, Kirsten European University Institute 26.8-20.12 
Stridbeck, Ulf City University of New York 01.01- 29.07 
Ulfstein, Geir Université Panthéon Sorbonne 1.1-30.6 
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Ulfstein, Geir Det Norske Videnskabs-Akademi 1.7-31.12 
 
Priser 
C. Voigt  IUCN Academy of Environmental Law Junior Research Prize  
C. Voigt  Our Common Future Fellowship  
M. Andenæs Æreslegionen  
 
Formidlingsvirksomhet 
Studietilbud  

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

Publiseringer 

Instituttets forskere publiserer sine arbeider dels i bokform og dels som 
tidsskriftartikler i juridiske og andre tidsskrifter, se UiOs forsknings-
database Frida (frida.uio.no) og i det følgende under 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. Den supplerende finansiering som er nødvendig tas fra 
instituttets eget driftsbudsjett.  

Redaktør for Institutt for offentlig retts skriftserie var i 2009 professor 
Cecilia Bailliet. 

Skriftseriens utgivelser i 2009 

1/2009 - Særdomstol og særprosess for prøving av forvaltningssaker? Ein 
studie med utgangspunkt i domstolsprøvinga i Noreg og England. Av 
Sigbjørn Tenfjord 
02/2009 - NAV Klageinstans - det nye klageorganet i NAV. Av Endre S. 

Refsdal 
03/2009 - Vil mand leje anden mands jord oc boe der paa. Tomtefeste i 

Norge fra middelalderen til ca. 1700. Rettshistoriske studier nr. 20. Av 
Olav A. Røssaak. 
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04/2009 - Norsk havforskningsjurisdiksjon. Av Jens Johannes Andenæs 

 

Konferanser: 

“Unity or Fragmentation of International Law - the Role of International 
and National Tribunals”, Oslo, Soria Moria 14-15. mai,  i regi av prosjektet 
International tribunals og forskergruppen Internasjonale relasjoner.  

“Cosmopolitan Justice and its Discontents”, Oslo, Voksenåsen, 15-16 
oktober,  i regi av KULTRANS-programmet i samarbeid med 
forskergruppen Internasjonale relasjoner.  

”Constitutions and Institutions”, Oslo, Det Norske Videnskaps-Akademi, i 
regi av Forskergruppen i konstitusjonelle studier. 

 

Seminarer (se også under kapittelet Forskning): 

Constitutional conventions. Seminar med bl. a. professor Dawn Oliver, 
(UCL, London) 9. februar 2009 kl 10:00 - 13:00. 

Boklansering: Anton Martin Schweigaard – Professorpolitikeren (Ola 
Mestad red.), 10. juni 2009.  

Societal Risk in a Legal Perspective. Seminar 15-16.6 i regi av prosjektet 
Justice in the Risk Society og forskergruppen Samfunnskontroll og 
rettssikkerhet. 

Avtalemekanismar i finanskrisa - risikooverføring frå bustadlån i USA til 
norske kraftkommunar.  Åpent seminar 26. august. Seminaret var det første 
i rekken av seminarer rundt Terra-sakene. 

Terra-dommen fra Commercial Court i London. Åpent seminar 15. 
september. Seminaret var det andre i rekken av seminarer rundt Terra-
sakene. 

Boklansering: Security: A Multidisciplinary Normative Approach – Cecilia 
Bailliet (red.).  2. desember.  

 

Gjesteforelesninger: 

Eiendomsrettsvernet etter Danmarks grunnlov. Professor Michael H. 
Jensen (Århus). 2. mars 2009. 
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The Legacy of the ICTR for Institutions and Law. Chile Eboe-Osuji  fra 
ICTR (FNs Rwanda-tribunalet) i Arusha, 7. Mai. 

The Government under the fifth Republic – seen in the Prism of the 2008 
Constitutional reform. Professor Bertrand Mathieu, Université Paris I 
(Panthéon-Sorbonne), president for den franske foreningen for konstitu-
sjonell rett m.v. 15. juni 2009.  

How to build an effective legal advice service in Norway? Experiences 
from the Common Law World and Scandinavia. Professor Francis Regan, 
Flinders University, Adelaide, Australia. 26. aug. 2009  

Rule of Law and the Challenges for Legal Aid in China. Professor Francis 
Regan, Flinders University, Australia. 27. aug. 2009. 

Menneskerettigheter i grunnloven? Lagtingspresident Inge Lønning: 14. 
sep. 2009. 

Constitutional Justice and the Paradigm of Constitutional Law. Professor 
Egidijus Kuris, Vilnius, tidligere president for Litauens konstitusjons-
domstol m.v. 16. nov. 2009. 

Women, Crime and Character. Psychologizing Jekyll, Demonising Hyde: 
The strange case of criminal responsibility. Professor Nicola Lacey fra 
London School of Economics, 19. nov. 2009. 

Law´s Spatial Turn: Geography, Justice and a Certain Fear of Space. 
Andreas Philippopoulos-Mihalopoulos, reader ved Westminster University 
i London, 11. des. 2009. 
 

Instituttlunsjer 
Vår: 

13/1 Allmøte 
 Diskusjon av instituttets rekrutteringsstrategi 
13/1 Professor Inge Lorange Backer 
 Feller EMD juryen? EMDs dom Taxquet mot Belgia 
27/1 Professor Asbjørn Kjønstad 
 Granskning av stortingspensjoner  
10/2 Professor Aslak Syse 
 Regelen om delt bevisbyrde - særlig i saker om diskriminering 
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24/2 Vitenskapelig assistent Lars-Henrik W. Berg 
 Forbudet mot midlertidige forføyninger som foregriper fullbyrdelsen av 

kravet jf. tvisteloven § 34-1 bokstav a 
10/3 Professor Frederik Zimmer 
 Skatteparadiser 
16/3 Allmøte 
 Diskusjon om instituttets egenevaluering av vår forskningsvirksomhet  
24/3 Professor II Shaheen Sardar Ali 
 Om arbeidet i the working group on arbitrary detention oppnevnt av 

UN Human Rights council i Geneve 
19/5 Lovrådgiver Jon Christian Fløysvik Nordrum fra Justisdeparte-

mentets lovavdeling 
 Internasjonal investeringsrett 
26/5 Professor Aslak Syse 
 Farskap og annen morskap (om NOU 2009:5) 
9/6  Professor Erik Maguns Boe 
 Rt 2008 s 681, Sterke menneskelige hensyn - for sterke for 

Høyesterett? 
 
Høst 

25/8 Professor Cecilia Bailliet 
 Towards Holistic Transnational Protection: Recognizing Kidnapping as 

Grounds for Asylum. 
8/9  Professor II Kristin Skjørten 
 Ny professor II ved IOR 
22/9 Professor Marit Halvorsen 
 Schweigaard, Aschehoug og prøvingsretten som forsvant. 
6/10 Professor Mads Andenæs 
 FNs Arbeidsgruppe om vilkårlig fengsling 
20/10 Professor Ole Kristian Fauchald 
 Aktuelle instituttsaker  
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3/11 Professor Eivind Smith 
 Behovet for en "ny" statsforfatningsrett   
17/11 Gjestestipendiat Elisabeth Eneroth (stipendiat fra Lunds universitet ) 
 Offentlig, privat eller både og? Barn og ungdom i svensk 

institutionsvård 
1/12 Professor Jon T. Johnsen 
 Menneskerettighetenes krav til rettshjelpordninger 
 

Folkrettslunsj 
Vår 

14/1  Postdoc Christina Voigt 
 Sustainable Development as a Principle of International Law - 

Resolving Conflicts between Climate Measures and WTO Law (Book 
launch) 

21/1  Arne Willy Dahl 
 Ville Max Manus og Gunnar Sønsteby vært krigsforbrytere, terrorister 

eller helter under Straffeloven 2005? 
28/1  Tor-Inge Harboe 
 The relationship between the Human Rights Court and the ECJ/ EFTA 

Court - convertion or fragmantation? 
4/2  Gro Nystuen, Jo Stigen, Maria Lundberg og Ole Kristian Fauchald 
 Article 2(4) of the UN Charter and the issue of consent in light of 

Article 4(h) of the African Union Constitutive Act    
11/2  Stipendiat Ragnar Nordeide 
 Exploring contemporary interpretative approaches by the European 

Court of Human Rights: the Court's practice of interpreting the 
Convention provisions in the light of other international texts and 
instruments 

18/2  Professor Cecilia Bailliet 
 The Inter-American Court of Human Rights    
25/2  Stipendiat Anine Kierulf  
 "Norge ved tre av dem" - EMDs TV-reklamedom som mottatt av en 

kulturminister, en jusprofessor og en avisredaktør  



- 19 - 

 

11/3  Simon O'Connor 
 Hamas, Israel and the Palestinian population of Gaza: The 

Applicability of International Humanitarian Law to the Parties to the 
conflict    

18/3  Kristin Sandvik 
 The Physicality of Legal Consciousness: Suffering and the Production 

of Credibility in Refugee Resettlement 
25/3  Prof. Dr. Gudula Deipenbrock  
 Models of the company, social responsibility and directors' liability    
1/4   Professor Frederik Zimmer 
 Tax treaties - functions and interpretation    
15/4  Mari Nordmo 
 Tilsynet med fullbyrdelsen av avgjørelser fra EMD, herunder 

rekkevidden av det rettslige grunnlaget for Europarådets arbeid   
22/4  Alla Pozdnakova 
 International Law in the Russian Courts, illustrated by the Telenor case 
29/4 Stipendiat Nils Christian Langtvedt 
 The balancing of trade and non-trade values by WTO tribunals    
6/5  Professor Mads Andenæs 
 Recent developments in investment tribunals 
20/5  Tadesse Kassa Woldetsadik 
 Contemporary discourses in building the Nile legal regime 
27/5  Jon Christian Fløysvik Nordrum 
 Preliminary title: The Proliferation of Bilateral Investment Treaties - a 

reasonable and viable regulation of investments? Click here for his 
article  

3/6  Gruppemøte  
 Diskusjon om avhandlingstemaer i folkerett    
10/6  Beate Sjåfjell 
 Selskaper som "creatures of national law": EF-domstolens avgjørelse i 

Cartesio-saken (C-210/06). (Lenke til dommen) In Norwegian 
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Høst: 

26/8  Professor Ole Kristian Fauchald 
 The Quest for an International Environmental Court    
2/9   Postdoc Jo Stigen  
 Which immunity for core international crimes?    
9/9   Richard Smith (PIL master) 
 Saving the World or Corrupt Atmosphere Commodification? The 

Legitimacy of Joint Implementation    
17/9  Lee Bygrave (IFP) 
 Cybersecurity and Internet Governance 
23/9  Simon O'Connor (Norwegian Red Cross) 
 The Applicable Law to Maritime Military Operations Off the Coast of 

Somalia    
30/9  Professor Cecilia Bailliet 
 Legal Protection Gaps in Relation to Kidnapping    
7/10  Stian Oddbjørnsen (IOR) 
 Den folkerettslige statusen til ILOs Organisasjonsfrihetskomité    
14/10  Siri Horgen (Ministry of Defence) 
 Legal Combatants" in Armed Conflicts Link to presentation    
21/10 Thomas Horn ( Advokatfirmaet Schjødt) 
 Bokhandleren i Kabul - lovvalg når rettskulturer krasjer    
28/10  Nobuo Hayashi (Peace Research Institute Oslo) 
 Direct Participation in Hostilities: A Critical Guide to Interpreting the 

ICRC's Interpretive Guidance. Link to report Link to handout 
11/11  Andreas Furuseth (NOAS) 
 The role of UNHCR and the significance of UNHCR recommendations 

in national refugee determination systems 
25/11 Stipenidat Ragnar Nordeide (IOR) 
 Interpreting the Treaty in Its Normative Environment - Implications for 

the Conceptualisation of Judicial Dscretion by International Courts 
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2/12 Professor Cecilia Bailliet 
 Boklansering: Security: A Multidisciplinary Normative Approach, 

comments by Geir Ulfstein (IOR), Henrik Syse (PRIO), and Nobuo 
Hayashi (PRIO) Extended lunch to 14.00  

9/12 Beate Sjåfjell and Hedvig Bugge Reinertsen (IFP) 
 NUF-kaoset i norsk rett 
16/12  Professor Frederik Zimmer  
 Utflyttingsskatt 
 

Konstitusjonell lunsj 
Vår: 

19/1 Stipendiat Ola Rambjør Heide  
 Grunnloven og NATO  
9/2  Miniseminar 

Professor Dawn Oliver (UCL, London) 
Constitutional conventions in the UK: current developments 

 Stipendiat Lars Magnus Bergh 
-"Customs”, “conventions” and “customary law” in France 

 Professor Eivind Smith 
Why discussing “unwritten norms” related to constitutions?  

2/3  Professor Michael H. Jensen (Århus) 
 Eiendomsrettsvernet etter Danmarks grunnlov  
9/3  Professor Bjørn Erik Rasch 
 Demokrati og konstitusjon – om den tverrfakultære 

demokratisatsningen ved UiO  
23/3 Professor Asbjørn Kjønstad 
 Om granskningen vedrørende stortingspensjoner  
20/4 Professor Eivind Smith 
 Om konstitusjoners symbolske funksjoner  
4/5  Direktør Terje Sjeggestad, Utlendingsnemnda  
 Om ”uavhengighet” i et hierarkisk organisert forvaltningsapparat  
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18/5 Professor François Bellanger, Université de Genève 
 Parliamentary government the Swiss way  
8/6  Iris Nguyen-Duy og professor Eivind Smith  
 Fra sluttrapporten om tvisteløsning mellom stat og kommune  
15/6 Professor Bertrand Mathieu, Université Paris I (Panthéon-Sorbonne), 

president for den franske foreningen for konstitusjonell rett m.v.  
 The Government under the fifth Republic – seen in the Prism of the 

2008 Constitutional reform 

 

Høst: 

17/8 Vit.ass. Ulrik Sverdrup-Thygeson 
 Grunnlovskonservatisme 
31/8 Gjesteforsker Tor-Inge Harbo 
 Rettsteoretiske implikasjoner av anvendelse av 

proporsjonalitetsprinsippet i norsk rett 
17/9 Lagtingspresident Inge Lønning 
 Menneskerettigheter i grunnloven? 
5/10 Stipendiat Lars Magnus Bergh 
 Grunnlovskonservatisme etter år 2000 
19/10 Professor Bjørn Erik Rasch 
 Grunnlov og valg i Iran 
2/11  Professor Eivind Smith 
 Konstitusjonelle rettigheter i lys av "Konstitusjonelt demokrati" 
16/11  Professor Egidijus Kuris, Vilnius universitet, tidligere president for 

Litauens konstitusjonsdomstol m.v. 
 Constitutional Justice and the Paradigm of Constitutional Law 
 

Kvinnerettslunsj 
Vår: 

Innleder Kristin Sandvik 
20/1 Rukhsana Ashraf 
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 Normativ pluralisme og arv: norskpakistanske kvinners rett til å sitte i 
uskiftet bo  

17/2 Vitenskapelig assistent Lene Løvdal 
 Internasjonal privatrett, muslimsk rett og likestilling. En analyse av 

skandinaviske, engelske og franske domstolers behandling av den 
muslimske brudegaven, mahr.  

20/3 Defrosa Itemba 
 Om KIWAKKUKI, en kvinnegruppe i Kilimanjaro som arbeider mot 

AIDS. Defrosa Itemba vil fortelle om sitt arbeid som leder for 
KIWAKKUKI (Kvinnegruppe mot AIDS i Kilimanjaro), en 
grasrotorganisasjon i Tanzania som startet opp i 1992. 

23/3 Didrik Tårnevik 
 Diskriminering av deltidsarbeidere, med fokus på 

tjenestepensjonslovenes krav til medlemsskap. 
31/3 Kristin Sandvik 
 Hva teller som rettslig kunnskap? Mistenksomhet, sladder og rykter i 

møter mellom urbane flyktninger og FN-byråkrater. Fra avhandlingen 
"On the Everyday Life of International Law: Humanitarianism and 
Refugee-Resettlement in Kampala." 

 

Høst: 

28/9 Stipendiat Ingunn Ikdahl 
 International law as process: property right, secure tender and non-

discrimination. Forberedte kommentarer fra seniorforsker Asbjørn Eide 
og forsker Malcolm Langford fra SMR.  

16/10 Hege Brækhus 
 Hege Brækhus innleder om sin dissens i diskrimineringslovutvalget om 

unntak for familieliv. 
26/10 Kristin Sandvik 
 To nyere nordiske bidrag til kvinnerettslig teori "Making Just Rights?" 

(Sari Kouvo, 2004) og "Exploiting the Limits of Law: Swedish 
Feminism and the Challenge to Pessimism" (red. Gunnarson, Svensson 
& Davies, 2007). 
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Prosessrettlunsj 
8/10 Stipendiat Merete Meidell 
 Lunsjseminar: Om kravet til begrunnelse ved ankenektelse i sivile 

saker. 
 

Rettshistorisk lunsj 
Vår: 

8/5 Vitenskapelig assistent Ulrik Sverdrup-Tygeson 
 Grl § 2 om jesuittene og munkeordner  
15/5 Professor Kirsti Strøm Bull 
 Forholdet Finnmark - Russland fra 1700-tallet til 1. verdenskrig. 
5/6 Stipendiat Eirik Holmøyvik (UiB)  
 Folkesuverenitet, maktfordelingsteori og 1814  
 

Høst: 

25/9 Anine Kierulf 
 Prøvingsretten del II: den internasjonale vending  
16/10 Karen Danbolt 
 Forundringsesker i biblioteket 
30/10 Nils Rune Langeland 
 Landboreformen 
13/11 Hilde Ruus 
 De tidlige riksrettssakene 
 

Lunsjseminar: samfunnskontroll og rettssikkerhet 
Vår: 

20/3 Forsker Christin Wathne 
 Vilkår for oppgaveløsning i politiet: 

- Hvilke vilkår har det operative politiet for å gjøre en god jobb? 
- Og hva skjer når ting ikke går som det skal? 
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3/4 Merete Meidell 
 Krav til begrunnelse av uforholdsmessige inngrep etter 

straffeprosesslovens §170  
30/4 Forsker Heidi Mork Lomell 
 Kriminalisering av forberedelseshandlinger - Bakgrunn, kontekst og 

konsekvenser 
 

RIKS-lunsj 
17/3 Ingvill Thorson Plesner 
 "Sharia-råd": Et egnet middel til å fremme kvinners rettigheter?  

Drøfting fra et etisk og et menneskerettslig perspektiv. 
21/4 Førsteamanuensis dr. juris Ragnhild Vada, Høgskolen i Nord-

Trøndelag 
 Næringsrettede økonomiske virkemidler.  

- Er bruken av positive tiltak (lkstl. § 3a) veien å gå for å fremme 
likestilling? 
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Helga Aune 
Post.doc./ Stipendiat på gjennomføringsstipend 

 

1 Forskningsvirksomhet 
a) Virksomhet: 
Doktorgradsavhandlingen: ”Deltidsarbeid. Vern mot diskriminering på 
strukturelt og individuelt grunnlag” godkjent for graden Phd. etter disputas 
den 27. februar 2009. 

b) Publikasjoner: 
- Arbeid og rett: festskrift til Henning Jakhellns 70-årsdag / Helga Aune 
- [et al.] (red.). - Oslo: Cappelen akademisk, 2009. - 685 s. ISBN 978-

82-02-30235-1 
 

2 Undervisning ved Det juridiske fakultet 
- Womens Law and Human Rights, 26 timer 
- Flyktningerett 2 timer 
- Arbeidsrett 6 timer 
- Sensureringsarbeid 
 

3 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 
- Foredrag om deltidsarbeid og vern mot diskriminering for Norsk 

Sykepleierforbund, 2.april 2009 
- Innleder på Tove Stang Dahls minneseminar, 7. mai 2009: 

”Deltidsarbeid – oversett og ignorert?” 
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7 Annen virksomhet 
- Leder av Avdeling for kvinnerett til og med 15.08.2009, vikar for 

professor Anne Hellum 

- Kurs i pedagogikk for universitetsansatte ved UiO, 28 timer 

- 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, kommentarutgave til arbeidsmiljøloven 

-  Medlem i Juristforbundet programutvalg om Utdanningsrett 

-  Medlem av fagrådet i det tverrfakultære samarbeidsprosjekt ”Kunnskap 
i skolen” (KIS) 
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Inge Lorange Backer 
professor dr. jur. 

 

1 Forskningsvirksomhet 
a) Virksomhet: 
Jeg er tilknyttet forskergruppene for konstitusjonell rett og for naturressurs- 
og miljørett. 

Min forskningsvirksomhet i 2009 har særlig angått 

• forholdet mellom menneskerettskonvensjoner og nasjonal lovgivning 
• forberedelse og utforming av lovgivning 
• miljørett (særlig knyttet til naturmangfoldloven) 

b) Publikasjoner: 
- Laggranskningen i Norge. – Svensk Juristtidning 2009 s. 177-84. 
- Ideals and Implementation: Ratifying Another Complaints Procedure? 

– Nordisk tidsskrift for menneskerettigheter 2009 (nr. 1) s. 91-96. 
- Miljøretten. I Kåre Lilleholt (red.): Knophs oversikt over Norges rett 

(13. utg., Oslo 2009) s. 656-83. 
- Begrunnelse for avsiling av en sivil ankesak. – Lov og Rett 2009 s. 

449-50. 
- Den europeiske menneskerettsdomstol. Utviklingen i praksis og 

forholdet til nasjonal suverenitet. – Nytt Norsk Tidsskrift 2009 nr. 3-4 
s. 279-86. 

- Feller Den europeiske menneskerettsdomstol juryen? – Tidsskrift for 
strafferett 2009 s. 301-30. 

- Naturmangfoldloven. – Tidsskrift for eiendomsrett 2009 s. 182-213. 
- Naturmangfoldloven – en milepel i norsk miljølovgivning (med 

sammendrag på engelsk) – Nordic Journal of Environmental Law 2009 
s. 35-56. 

 

2 Undervisning ved Det juridiske fakultet 
For tiden har jeg ingen ordinær undervisningsplikt.  
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- Jeg har imidlertid vært veileder for en 30 sp studentavhandling og 
sensor for en 60 sp avhandling.  

- Jeg har bistått i forskerveiledning for en stipendiat (Lars Edvard 
Erichsen) og vært kommentator ved midtveisevaluering for en 
stipendiat (Nikolai K. Winge). 

 

4 Deltakelse i lovgivningsarbeid o.l. 
- Medlem av Europarådets ad hoc ekspertkomité Group of Specialists on 

the Judiciary (CJ-S-JUD) om revisjon av europarådsrekommandasjon 
R 94 (12) on the independence, efficiency and role of judges 

 

5 Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 
fakultetet 

- Innledning på instituttseminar 3. mars 2009: Feller EMD juryen? 
Taxquet v. Belgia 

- Panelinnlegg på debattmøte 18. mars 2009 arrangert av ICJ Norge om 
individklageordning under FN-konvensjonen om økonomiske, sivile og 
kulturelle rettigheter 

-  Kommentarinnlegg på UNIDEM seminar ”Definition and development 
of human rights and popular sovereignty”, Frankfurt 15.-16. mai 2009 
(arrangert av Veneziakommisjonen og Goethe-universitetet i Frankfurt) 

-  Hvordan kan stortingsvalget påvirke byråkratenes hverdag? 
Justisdepartementets politiavdelings seminar, Hankø 27. mai 2009- 

- Innlegg på åpningskonferansen ”Should States Ratify Human Rights 
Treaties?” Centre for Advanced Studies, Oslo, 18.-20. august 2009 

-  Lovgivning: Hver fugl synger med sitt nebb? Justisdepartementets 
lovavdelings seminar, Lyngør 18. september 2009 

- Klagenemnda for miljøinformasjon – sett utenfra.. Innledning for 
Klagenemnda for miljøinformasjon, internseminar 2. november 2009 

- Åpenhet – betraktninger fra en jurist. Innlegg på seminar 10. november 
2009 arrangert av Videnskapsakademiet og Norges Bank 

- Departementenes bruk av ekstern juridisk kompetanse. Innlegg på JUS 
– Fagdag for departementsjuristene 12. november 2009 
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- Nytt i miljøretten 2009. Foredrag i Miljørettsforum, Statens 
forurensningstilsyn 25. november 2009 

- Bistand om opplysninger om norske regler om gruppesøksmål til 
japanske konsulenter for det japanske justisdepartement 

 

6 Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 
- Nordisk prosesseminar, Midelfart, Danmark, 20.-23. august 2009 
- Constitutions and Institutions, Oslo, 30. november – 1. desember 2009 
Se også under 5 for seminardeltakelse med foredrag eller innlegg 

 

7 Annen virksomhet 
-  Medlem av bedømmelseskomité for professoropprykk ved 

Universitetet i  Tromsø  
Avisinnlegg: 
- Kvinnepolitikk og menneskerettsloven. – Dagbladet 10. mai 2009 (med 

redaksjonens rettelse 12. mai 2009) 
 En egenrådig domstol. Klassekampen 11. november 2009:(forkortet 

versjon av arbeid nr. 5 under 2 b) 
-Forsker på egne lover. Intervju i Juristkontakt 2009 nr. 8 s. 6-11. 

Verv: 
- Leder av det norske styret for De nordiske juristmøter. 
- Medlem av styret for den norske avdeling av Det nordiske 

administrative forbund. 
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Cecilia M. Bailliet 
Professor 

 

1 Forskningsvirksomhet 
a) Virksomhet: 

Research addressed cosmopolitanism and security issues. 

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  Security: A Multidisciplinary 
Normative Approach.  Brill Academic Publishers. 
 ISBN 9789004172968.  8.  s 175 – 229 

- Towards the Restoration of Individualized Assessment of Mental 
Health in Refugee Law. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 
 ISSN 0332-6470.  46, s 1163- 1168 

- Bailliet (Ed). Security: A Multidisciplinary Normative Approach. Brill 
Academic Publishers.  ISBN 9789004172968.  260 s. 

 

2 Undervisning ved Det juridiske fakultet 
- Public International Law 
- Counter-Terrorism and Human Rights 
- Refugee & Asylum Law 
- Ethnic Challenges & The Nation State 
- Human Rights Institutions  
- Advisor to Master students from PIL and SMR. 

- Fagansvarlig for Counter Terrorism and Humsn Rights 

 

3 Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg 
- Instituttsråd 
- vara fakultetsstyre 

http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php
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- Vara likestillingsutvalg 
- Vara Sumstyre 
- Direktør av PIL Masters program 
 

5 Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 
fakultetet 

- An Overview of Norwegian Asylum Practice and Trends. Asylum Law 
Breakfast; 2009-07-23 - 2009-07-23 

- Challenges to Refugee Protection in Norway. NOAS 25 year 
Anniversary Conference; 2009-06-02 - 2009-06-03 

- Colomba's Raid in Ecuador. Seminar for the Masters Program; 2009-
04-02 - 2009-04-02 

- Legal Protection Gaps in Relation to Kidnapping. Folkerettslunsj; 
2009-09-30 - 2009-09-30 

- Operation Phoenix. Generaladvokats lunsjseminar; 2009-02-19 - 2009-
02-19 

- The Inter-American Human Rights System. Folkerettslunsj; 2009-02-
18 - 2009-02-18 

- Towards Holistic Transnational Protection and Sub-Altern 
Cosmopolitanism: The Emergence of Kidnapping as Grounds for 
Asylum. Cosmopolitan Justice and Its Discontents; 2009-10.15-10.16. 

 

6 Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 
- Co-Organizer of the Conference on Cosmopolitan Justice & its 

Discontents 
-  Attended seminars linked to CAS and International Tribunals project 
 



- 33 - 

 

Lars Magnus Bergh 
universitetsstipendiat 

 

1 Forskningsvirksomhet 
Arbeid med doktoravhandling om konstitusjonell sedvanerett  

 

2 Undervisning ved Det juridiske fakultet 
Manuduksjoner, kurs, PBL-kurs og oppgavegjennomganger i 
konstitusjonell rett 

 

3 Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg  
Observatør i fakultetsstyret fram til sommeren 2009 
 

5 Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 
fakultetet 

- Innledning på konstitusjonelt seminar om sedvanerett, sedvaner og 
praksis i fransk konstitusjonell rett 

- Innledning på konstitusjonelt seminar om grunnlovskonservatisme etter 
år 2000 

- Sensur ved de juridiske fakultetene i Bergen og Tromsø og 
undervisning ved Treider 

 

6 Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer  
-  Deltakelse på det nasjonale doktorgradsseminaret i rettsvitenskap på 

Hadeland i september 
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Erik Magnus Boe 
Professor dr juris 

 

1. Forskningsvirksomhet 
a) Virksomhet: 
-  Foruten publikasjonene, som er registrert i Frida, arbeidet jeg i 2009 

med å sy offentligrettslige hovedtrekk sammen med faget alminnelig 
forvaltningsrett.  

b) Publikasjoner 
- Nye toner om offentlig ansattes ytringsfrihet og varslerrett.. I: Arbeid 

og rett. Festskrift til Henning Jakhellns 70-årsdag. Cappelen 
Akademisk Forlag 2009 ISBN 978-82-02-30235-1. s. 67-92 

- "Sterke menneskelige hensyn" - for sterke for Høyesterett?. Kritisk juss 
2009 (1) s. 9-31 

- Instituttlunsj: Rt 2008 s 681, Sterke menneskelige hensyn - for sterke 
for Høyesterett?. Instituttlunsj; 2009-06-09 

- Bedre enn fylkesmannen. Tromsø [Avis] 2009-05-28 
- Fangel kjent inhabil av juridisk ekspert. Nordlys [Avis] 2009-05-28 
- Fangel slo tilbake. Tromsø [Avis] 2009-10-25 
- Feil fra første sekund - Tyder på uryddighet. Bergens Tidende [Avis] 

2009-03-05 
- Full krig om habilitet. Tromsø [Avis] 2009-05-13 
- I beste fall uheldig. Romerikes Blad [Avis] 2009-05-16 
- Reagerer på Røkke-koblinger. Dagbladet [Avis] 2009-04-27 
- Storfavoritt til stillingen. Dagbladet [Avis] 2009-10-20 
- Tar seg usedvanlig dårlig ut. Akershus Amtstidende [Avis] 2009-03-12 
- Tyder på uryddighet. Aftenposten [Avis] 2009-03-05 
- Vi kan ikke bruke innbyggernes penger på dette. Aftenposten [Avis] 

2009-10-23 
- Boe, Erik M; Smith, Eivind 

Intervju: – Tyder på uryddighet.. Aftenposten [Avis] 2009-03-05 
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2. Undervisning ved Det juridiske fakultet  

- 95 timer undervisning på 2. avdeling – forvaltningsrett 

 

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) 

 

4. Deltakelse i lovgivningsarbeid o.l. 

- Høringsuttalelse om etableringen av personidentifiserbart hjerte- og 
karregister 

- Rådgiver for Riksrevisjonen om Riksrevisjonens innsynsrett overfor 
private selskaper 

- Rådgiver for Kreftregisteret om organiseringen av Kreftregisteret 

 

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 
fakultetet 

- Foredrag Sametinget: Forvaltningsrett og Sametingets virksomhet, 
Karasjok 22.1 2009 

- Foredrag Juristenes utdanningssenter: Personvern og rettssikkerhet, 
26.1 2009 

- Foredrag Helsedirektoratet: Helseregistre og personvern, 6.2.2009 

- Foredrag Juristenes utdanningssenter: NPM i forvaltningsrettslig lys, 
5.3.2009 

- Foredrag Riksantikvaren: Forvaltningsrett og Riksantikvarens 
virksomhet, 12.3 2009  

- Foredrag Juristenes utdanningssenter: Hjemmel for tilsyn med private 
rettssubjekter og for ulike tilsynsmetoder, 24.3.2009 
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- Foredrag Juristenes utdanningssenter: Tilsynsansvar, tilsynsgrunnlag 
og hvem som har tilsyn, 24.3.2009 

- Foredrag Juristenes utdanningssenter: Unnlatelse av å gripe inn: 
Tilsynsplikt?, 24.3.2009 

- Foredrag Riksrevisjonen: Statlig styring med statsselskaper, 2.4.2009 

- Foredrag Juristenes utdanningssenter: Offentleglova – formål og 
perspektiver, 12.5.2009 

- Foredrag SERI-kurs: Helseregistre og personvern, 14.5.2009 

- Foredrag UD/Senter for menneskerettigheter: Utkast til offentlighetslov 
i Vietnam, 15.5.2009 

- Foredrag Juristenes utdanningssenter: Forvaltningsrettslige verdier, 
regler og prinsipper. Hva er et forvaltningsrettslig prinsipp? Svinøya 
3.6.2009  

- Foredrag Juristenes utdanningssenter: Det kontradiktoriske prinsippet – 
med tanke på nye opplysninger, Svinøya 3.6.2009 

- Foredrag Juristenes utdanningssenter: Forsvarlighetsprinsippet i 
saksbehandling, Svinøya, 3.6.2009 

- Foredrag Juristenes utdanningssenter: Dokumentasjonsprinsippet i 
forvaltningsretten, Svinøya 4.6.2009 

 - Foredrag Juristenes utdanningssenter: E-forvaltning – utfordring til 
forvaltningsrettslige prinsipper, Svinøya 4.6.2009 

- Foredrag Entreprenørforeningen: Offentlige anskaffelser i 
offentlighetslys, 4.9.2009 

- Foredrag Juristenes utdanningssenter: Systemsvikt – hva er det? Et 
rettstomt rom i forvaltningsretten?, Sandefjord 15.10.2009 

- Foredrag Juristenes utdanningssenter: Dobbeltroller og 
inhabilitetsproblemer som foretaksmodellen skaper, Sandefjord 
15.10.2009 

- Foredrag Juristenes utdanningssenter: ”Systemsmøring”, Sandefjord 
16.10.2009 

- Foredrag Sivilombudsmannen/ICIC: Access to documents in electronic 
administration, 28.10.2009  
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- Foredrag Juristenes utdanningssenter: Skjønner vi ”frie skjønn?”, 
Lysebu 2. desember 2009 

 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 

- Deltaker på kurs Juristenes utdanningssenter: Tilsyn og grensen 
forvaltningsrett/straffeprosess, 4.3.2009 

- Arrangør og deltaker på alle andre konferansene for Juristenes 
utdanningssenter, som nevnt under punkt 5. 

 

7. Annen virksomhet 

- Ansvarshavende for faget Alminnelig forvaltningsrett, 2. avdeling 

- Ansvarshavende for JUROFF1201, Alminnelig forvaltningsrett for 
ikke-jurister i Bachelorprogrammet Offentlig administrasjon og ledelse 

- Leder og deltaker i faggruppen for Alminnelig forvaltningsrett 

- Deltaker i forskningsgruppen Samfunnskontroll og rettssikkerhet 

- Ansvarshavende for Egnethetsprøven for jurister fra utlandet 

- Sensor til egnethetsprøven 2010  

- Veileder for universitetsstipendiat Marius Stub 

- Kursansvarlig for Juristenes utdanningssenters etterutdanning av 
jurister, Alminnelig forvaltningsrett 

- Bedømmelse og utdeling av Norsk Presseforbunds Flavius-pris for 
åpen forvaltning 2008 

-  Juridisk betenkning til Tromsø kommune om inhabilitet 
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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.  

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

• Klimaprosjektet, under RENERGI/NORKLIMA-programmet 

• Utmarksprosjektet, under ”Krafttak”- og AREAL-programmene 

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

• Klimatilpasning under NORKLIMA-programmet 

• Ansvar for å organisere 7 større seminarer knyttet til prosjektene, 
delvis med internasjonal deltakelse. 

b) Publikasjoner: 
Bok: 
Lærebok i miljørett, 2. utg., Universitetsforlaget 2009  

(ISBN 9788215015675) 224 s. 
Artikkel: 
Erstatning for rådighetsinnskrenkninger: Står vi ved et ”paradigmeskifte”?, 

Lov og Rett nr. 5/2009 s. 257-258. 
 

2 Undervisning ved Det juridiske fakultet 
-   Veiledning av 4 masterstudenter  

-   Veiledning av 4 PhD-studenter (Tadesse Kassa, Nikolai K. Winge og 
Froukje Maria Platjouw, Ingrid Wang Andersen).  

-  Forelesninger International Environmental Law V09 
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 Kurs i forvaltningsrett/miljøret V09 og H09 
 Veiledning i miljørett valgfag H09 
 

3 Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg 
- Styreleder Senter for utvikling og miljø SUM (til 30.6.2009) 
- Styringsgruppen for det  tverrfakultære progrmmet ”Miljøendringer og 

bærekraftig energi” (MILEN) 
 

5 Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 
fakultetet 

- 3. mars: Norsk klimapolitikk - overordnete virkemiddelutfordringer. 
Nye virkemidler i klimapolitikken; Statens forurensningstilsyn. 

- 6. mars: The Future Climate Regime: Fundamental Issues of Fairness, 
Efficiency and Sustainable Development. Konferansen Beyond Kyoto. 

- 30. mars: The Future Climate Regime: Fundamental Issues of Fairness, 
Efficiency and Sustainable Development. Forelesning Rey kjavik 
Universitet. 

- 26.-27. august 2009: ”Our Common Future” revisited. Konferansen 
Global Justice and Sustainable Development, Sheffield University;. 

- 1. september: Hvordan skal hensynet til miljøet ivaretas ved 
forvaltningens skjønnsutøvelse? Konferansen ”Miljøkrise og 
finanskrise - hvor går veien videre?”, Aulaforum. 

- 2. oktober: Environment and energy policy – regulatory choices.  
 

6 Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 
I tillegg til de konferanser, seminarer m.v. som er nevnt under pkt. 5, deltok 
jeg på følgende seminarer og konferanser: 

 9. februar: Klimaforum, Oslo  
 27.-28. april: Nordisk Workshop”Coherence and consistency in 

Environmental Governance”, Oslo  
 30. april: Heldags seminar om erstatningsspørsmål i tilknytning til vei, 

Vegdirektoratet.  
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 15. mai: Halvdagsseminar: ”CO2-håndtering – Ny rettsutvikling”.  
 4.-5. juni: Seminar om det tingsrettslige uttrykket og begrepet "tida og 

tilhøva", med hovedvekt på allmenningsrettslige emner, Grotli 
Høyfjellshotell.  

 11. juni: Halvdagsseminar: Energifondet og Enovas ordninger for 
statsstøtte til fornybar energi og energieffektivisering i lys av EØS-
regelverket.  

 16. juni: Oppstartseminar for NORKLIMA-prosjektet.  
 25.-30. juni: Global Ecological Integrity Group, International 

Conference, Firenze, Italia. 
 21. September: Heldagsseminar. MILENs Solenergiseminar, Oslo. 
 28. september: Heldagsseminar ”Adapting to climate change. Rettslige 

spørsmål ved tilpasning til klimaendringer, særlig ved arealplanlegging 
og naturforvaltning.”. 

 29. oktober: Halvdagsseminar: ”Tredjepartsadgang til infrastruktur for 
transport og lagring av CO2”.  

 18. november: Heldagsseminar: Den grønne utviklingsmekanismen 
(CDM), MILEN, Oslo. 

- 7.-9. desember: International Law & Policy for a Low Carbon 
Economy Programme, København. 

 

7 Annen virksomhet 
- 7.-8 mars: Dommer ved Copenhagen Competition on Climate Change. 

(”Mock negotiations” mellom studentlag fra hele verden), København. 
- Ledet komiteen for bedømmelse av Benedikte Moltumyr Høgbergs 

PhD-avhandling ”Tilbakevirkningsforbudet i norsk rett”. 
- Diverse referee-oppdrag i Norge og utlandet. 
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Andreas Bullen 
stipendiat 

 

1 Forskningsvirksomhet 
a) Virksomhet: 
Andreas Bullen har i 2009 arbeidet med å ferdigstille sin avhandling 
innenfor internasjonal skatterett med sikte på innlevering primo 2010. 
Avhandlingen skrives på engelsk å har tittelen ”Arm’s length transaction 
structures: Recognising and restructuring controlled transactions in transfer 
pricing”. Arbeidet har i det vesentlige bestått i rettskildesøk, rettskilde-
analyser og tekstbearbeidelse. Bullen hadde forskningsopphold ved 
University of Toronto januar–februar 2009 og forskningsopphold ved New 
York University februar–april  2009.  

b) Publikasjoner i 2009: 
- Bullen, Andreas, Gerten, Andreas and Stürzlinger, Birgit, “A Report on 

the OECD Discussion Draft on Business Restructurings”, 53 Tax Notes 
International 997-1014 (2009). 

- Bullen, Andreas, “The Concept of ‘Restructuring’ Controlled 
Transactions”, 54 Tax Notes International 43–53 (2009). 

2 Undervisning ved Det juridiske fakultet 
Undervisningsplikt fullført tidligere år.  

 

4 Deltakelse i lovgivningsarbeid o.l. 
- Bullen inngav i januar 2009 høringsuttalelse til OECD på OECD-

rapporten ”Discussion Draft on the Transfer Pricing Aspects of 
Business Restructurings” 

 

5 Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 
fakultetet 

- Bullen foreleste om EØS og skatt på Mastergradsstudiet i skatterett på 
BI, november 2009.  
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6 Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 
- Bullen ble invitert til og holdt to presentasjoner på OECDs 

konsultasjon vedrørende OECD-rapporten ”Discussion Draft on the 
Transfer Pricing Aspects of Business Restructurings”. Konsultasjonen 
fant sted i juni 2009.  
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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 
- Kant om rettens videreføring: borgernes lydighetsplikt og de styrendes 

reformplikt. I: Enhet i mangfold. Festskrift i anledning Johan Arnt 
Myrstads 60-årsdag.. Unipub forlag 2009 ISBN 9788230311790. ss. 
97-105 

 

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 

- ‘Begreper og begrepsdannelse i jus og rettsvitenskap’. Foredrag på 
phd-seminar ved det Det Juridiske Fakultet i Bergen, 27. mars 2009. 

- ”Kartlegging og ordning av noen spørsmål i forbindelse med jury, 
overprøving og begrunnelse’. Presentasjon ved Riksadvokatembedet, 
28. april 2009. 
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- ‘Lost in Translation or Lost in System? The Discussion Between Ross 
and Hart’. Presentasjon på ‘Seminar in Legal Philosophy and Legal 
Informatics – Italy and Norway’, 3.–4. juli 2009, Napoli, Italia. 

- ‘Does the Doctrine of Precedent Apply to Judicial Arguments 
Concerning the Doctrine of the Sources of Law?’ Presentasjon på 
seminar under Verdenskongress i rettsfilosofi (IVR-kongress), 15.–20. 
september 2009, Beijing, Kina. 

- ‘Some Kantian Concepts of Relevance in an Analysis of Kelsen's Basic 
Norm’. Presentasjon på ‘Seminar over Normativity and the Law – a 
Kelsenian Perspective’. University of Leicester, School of Law, 18. 
november 2009. 

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

For disposisjoner og materiale til presentasjonene, se www. sveng.no under 
forskning. 

 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 
- Phd-seminar ved det Det Juridiske Fakultet i Bergen. Det Juridiske 

Fakultet i Bergen, 27. mars 2009. 
- Seminar in Legal Philosophy and Legal Informatics – Italy and 

Norway. 3.–4. juli 2009, Napoli, Italia. 
- Verdenskongress i rettsfilosofi (IVR-kongress), 15.–20. september 

2009, Beijing, Kina. 
- Seminar over Normativity and the Law – a Kelsenian Perspective. 

University of Leicester, School of Law, 18. november 2009. 
- Bidragsyter til IVR Encyclopaedia of Jurisprudence, Legal Theory and 

Philosophy of Law 
- Medlem av “Bielefelder-Kreis”, en gruppe forskere fra Europa og USA 
 

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

- Bedømmelse professor-kompetanse ved Det juridiske fakultet, 
Universitetet i Tromsø 

- Bedømmelse av søknader til PostDoc-stillinger ved Etikk-programmet 
- Leder løpende Phd-kollokvium 
- Diverse «peer review»-oppdrag 
- Arbeid med faglig webside: www.sveng.no 
- Deltar i forskergruppene: 
 - International relations 
 - Konstitusjonelle studier 
- CSMN 
- Div. styremedlemskap i faglige foreninger. 
 

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

 

1 Forskningsvirksomhet 
a) Virksomhet: 
Jeg har hatt forskningstermin i vår 2009 og høst 2009. Jeg har arbeidet med 
manuskriptet til boken De mest alvorlige forbrytelser (arbeidstittel) 

b) Publikasjoner (artikler): 
• Lover tilpasset enkeltpersoner. Aftenposten 3. februar 2009 

• Forlenget periode mot alles råd. Aftenposten 13. februar 2009 

• Juryordning og menneskerett. Dagsavisen 22. april 2009 

• Atomvåpenutspill må få full støtte. Aftenposten 6. juni 2009 

• Jaglands roller. Dagsavisen 6. oktober 2009 

• Fjell- og Torgersen-saken. Aftenposten 2. desember 2009 

• Flere til en krig i strid med folkeretten. Aftenposten 6. desember 
2009 

• Advokat Carl Bore om bevisene i Torgersen-saken. Juristkontakt nr. 
8 2009 

• Justismord og rettmedisinernes ansvarsfraskrivelse. Tidsskrift for 
Den norske legeforening 7/2009 

• The Importance of Language in Court, I: Brock-Utne, Birgit og 
Gunnar Garbo (ed.): Language and Power, Mkuki na Nyota 
Publisheres Ltd. Tanzania (2008). 

 

2 Undervisning ved Det juridiske fakultet 
- Ansvarlig faglærer i internasjonal strafferett 
- Forelesning om aggresjonsforbrytelsen 
- Veiledning av mastergradsstudenter 
 



- 47 - 

 

5 Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 
fakultetet 

- En historisk gjennomgang av Torgersen-saken. Fordrag på 
Bjørnsonfestivalen 26. august 2009 

- Justismord. Foredrag på Aker Seniorakademi 10. februar 2009 

- National Criminal Law and International Business. Foredrag på 
konferansen Corporate Social Responsibility, Forum for Environment 
and Development, Litteraturhuset 12. februar 2009 

- Sakkyndighet i straffesaker. Foredrag på det årlige forsvarerkurset 28. 
mai 2009 

- Medlem av bedømmelsekomite og førsteopponent ved doktordisputas 
Universitetet i Bergen på avhandlingen: Johan Dragvoll: Paragrafer 
om tilfellet Torgersen. 4. september 2009 

- To referee-uttalelser til faglige tidsskrifter 

 

6 Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 
- Deltakelse på konferansen Unity or Fragmentation of International 

Law, arrangert bl.a. av Institutt for offentlig rett 14. og 15. februar 2009 

- Deltakelse på seminaret Nuclear Weapon Free World Berlin 25. – 27. 
juni 2009 arrangert av IALANA (Lawyers against Nuclear Arms) 25. – 
27. juni 2009 

- Deltakelse på kurset Hvordan skrive om krig og konflikt. Norsk 
Faglitterær Forfatterforening 19. 20. september 2009 

 

7 Annen virksomhet 
- Tale til nye mastere i rettsvitenskap.  26. januar 2009 
- Co-veileder for PhD-student Knut-Endre Sjåstad, Det matematisk-

naturvitenskapelige fakultet 
- Vararepresentant i styret ved Institutt for offentlig rett 
- Medlem av styret for Akademisk Forum 
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- Medlem av styret for HL-senteret – Senter for studier av Holocaust og 
livssynsminoriteter 

- Medlem av Den norske Pugwashkomiteen 
- En rekke svar på og uttalelser til offentlige og private om rettsspørsmål 

innenfor mine fagfelt 
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Ole Kristian Fauchald 
Professor 

 

1. Forskningsvirksomhet 
a) Virksomhet: 
Organisering og oppfølgning av konferansen ”Unity or Fragmentation of 
International Law: the Role of International and National Tribunals”, 
publisering av Yearbook of International Environmental Law med temaet 
”environmental security”, samarbeidsprosjekt om nasjonale domstoler og 
miljø i et nordisk komparativt perspektiv, videreutvikling av traktat-
databasen, etablering av forskningssamarbeid med Kina om økonomiske, 
sosiale og kulturelle rettigheter, bidrag til etablering av forsknings-
prosjektet ”Sustainable Companies”, to måneders forskningsopphold ved 
Vitenskapsakademiet om legitimiteten til menneskerettighetsorganer med 
et hovedfokus på FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter. 

b) Publikasjoner 
- Jo Stigen and Ole Kristian Fauchald: Environmental Security and the 

UN Security Council, i Cecilia M. Bailliet (ed.), Security: A 
Multidisciplinary Normative Approach, s. 313-42. 

- Helle Tegner Anker, Ole Kristian Fauchald, Annika Nilsson and Leila 
Suvantola: The Role of Courts in Environmental Law – a Nordic 
Comparative Study, i Nordisk Miljörättslig Tidskrift, vol. 1, nr. 1,  
s. 9-33. 

- Rapport om Norge i Yearbook of International Environmental Law, 
vol. 19. 

- Forord i Yearbook of International Environmental Law, vol. 19. 
- Co-editor-in-chief for Yearbook of International Environmental Law, 

vol. 19 (807 sider). 
 

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

environmental law og international economic law 
- Eksamensformann og nestformann, 2. avdeling 
- Bedømmelse av doktorgrad (Nyland) 
 

3. Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg  
- Nestleder og fungerende leder (høst ’09) ved Institutt for offentlig rett 
- Leder av forskergruppen i internasjonale relasjoner 
- Medlem av den Nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap 

og teknologi (NENT) 
- Utenlandsansvarlig med ansvar for forskningssamarbeid 
- Medlem av programrådet for masterprogrammet Peace and Conflict 

Studies, ISV 
 

4. Deltakelse i lovgivningsarbeid o.l.  
- Utredninger for Miljøverndepartementet om tvisteløsning i 

internasjonal miljørett, om tjenesteforhandlinger i bilaterale handels 
avtaler og om den bilaterale investeringsavtalen mellom Norge og 
Russland 

 

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning 
utenom fakultetet 

- Bedømmelse av doktorgrader ved Universitetet i Bergen (Øvrebø) og 
Universitetet i Tromsø (Dahl) 

- Forelesninger i miljørett ved Universitetet i Tromsø 
- Veiledning av doktorgradsstudent ved Fridtjof Nansens Institutt 
- Biveileder av doktorgradsstudent ved Stockholms universitet 
- Foredrag om biomangfoldloven ved seminar i regi av WWF 17. mars 
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- Gjesteforelesning ved Southwest University of Political Science and 
Law, Chongqing, 4. mai 

 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 
- Organisering og ledelse av folkerettslunsjer, samt innlegg om “Article 

2(4) of the UN Charter and the issue of consent in light of Article 4(h) 
of the African Union Constitutive Act”, 4. februar, og “The Quest for 
an International Environmental Court” 26. august 

- Foredrag for Thailandsk delegasjon til UiO 11. mars  
- Deltakelse på fakultetets reise til Kina og seminar om 

forskningssamarbeid med Chinese Academy of Social Sciences 29. 
april-10. mai 

- Arrangering av internasjonal konferanse om Unity or Fragmentation of 
International Law: the Role of International and National Tribunals 
14.-15. mai 

- Deltakelse på Should States Ratify Human Rights Conventions? 18.-
21. August: Symposium, Conference and PhD Course 

- Deltakelse på Cosmopolitanism Conference, Oslo 15.-16. oktober 
- Presentasjon av utkast til kapittel om legitimitet på Seminar om 

internasjonale domstoler, Vitenskapsakademiet 16. november 
- Deltakelse på fagseminarer i regi av Forskergruppen i naturressurser 
 

7. Annen virksomhet 
- Redaksjonsmedlem i Retfærd 
- Leder av traktatdatabaseprosjekt, en ansatt på prosjektet. 
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Thomas Frøberg 
Universitetsstipendiat 

 

1 Forskningsvirksomhet 
a) Virksomhet: 
I 2009 har jeg primært arbeidet med doktorgradsavhandlingen. 

b) Publikasjoner: 
- Bokanmeldelse av: Forbrytelser mot vårt økonomiske system: 

utroskap, bestikkelser og investorbedrageri. 2. utg. / Bjørn Stordrange. 
Lov og rett 2009 s. 189 – 192. 

- Bokanmeldelse av: Spesiell strafferett og formuesforbrytelsene / Johs. 
Andenæs. Lov og rett 2009 s. 317 – 319. 

 

2 Undervisning ved Det juridiske fakultet 
- Ordinære kurs i strafferett og straffeprosess. PBL-kurs i 

statsforfatningsrett. 
- Manuduksjoner i strafferett. 
 

5 Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 
fakultetet 

- Heldagsseminar i juridisk metode for Statens landbruksforvaltning. 
-  Foredrag om prinsipper på internseminar for Juss Buss. 
- Foredrag om identitetsspørsmål i strafferetten og straffeprosessen på 

Wadahl-seminaret. 
 

6 Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 
- Deltakelse på Slirå-seminaret 2009 (strafferettsseminar). 
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Imran Haider 
stipendiat 

 

1 Forskningsvirksomhet 
a) Virksomhet: 
Arbeidet med avhandlingen som omhandler betydningen av en persons 
inntekter for vedkommendes rett til ytelser etter trygde- og 
pensjonssystemet, samt for krav på erstatnings- og forsikringsutbetalinger 
ved personskade. Avhandlingsarbeidet startet opp oktober 2008. 

b) Publikasjoner: 
Skrevet en artikkel. Artikkelen er antatt for publisering i Tidsskrift for 
Strafferett (TfS). 

 

2 Undervisning ved Det juridiske fakultet 
- Velferdsrett  
- Forvaltningsrett 
-  Strafferett 
 

5 Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 
fakultetet 

-  Holdt et foredrag om ”EMK og gjenåpning av straffesaker” på 
Sliråseminaret i regi av IOR 

-  Holdt en innledning om ”Inntektsbegrepet i folketrygden” på seminaret 
”Et trygdesystem i sterk forandring” i regi av IOR  

-  Undervist i velferdsrett ved Høgskolen i Oslo 
-  Vært sensor ved Høgskolen i Oslo 
 

6 Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 
- Har fulgt doktorgradsprogrammet ved Det juridiske fakultet 
- Deltatt på Sliråseminaret 
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-  Deltatt på seminaret ”Et trygdesystem i sterk forandring” 
-  Deltatt på nordisk sosialrettslig forskerseminar (Gøteborg) 
-  Deltatt på nordisk workshop i strafferett (Tromsø) 
- Deltatt på konferanse i regi av European Institute of Social Security 

(EISS) i Athen  
 

7 Annen virksomhet 
- Skrevet en betenkning for advokat 
-  Vært referee for Tidsskrift for Erstatningsrett (TfE) 
-  Vært referee for tidsskriftet Rætferd 
- Deltatt på rettsteoretisk kollokvium under professor Svein Engs ledelse  
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Marit Halvorsen 
Professor (50% stilling) 

 

1 Forskningsvirksomhet 
a) Virksomhet : 
Rettshistoriske prosjekter:  

- Utviklingen av læren om overprøving av skjønnsmessige 
forvaltningsvedtak 

- Innsamling av stoff til prosjekt i forbindelse med Juridisk fakultets 
200-årsjubileum 

Helserettslige prosjekter: 

- Eiendomsrett til humant biologisk materiale. Billeddiagnostisk 
materiales rettslige stilling. 

- Hvilke prosjekter er fremleggelsespliktige for de regionale 
forskningsetiske komiteene for medisin og helsefag? 

b) Publikasjoner: 
- Førde, Reidun; Pedersen, Reidar; Halvorsen, Marit; Aakre, Marie; 

Veirød, Unni. 
Nasjonal veileder for beslutningsprosesser for begrensning av 
livsforlengende behandling hos alvorlig syke og døende. Oslo: 
Helsedirektoratet 2009.  

- "Folk vil undervises og oplyses" : A.M. Schweigaard som lærer i 
juridiske fag. I: Anton Martin Schweigaard. Professorpolitikeren. 
Akademisk Publisering 2009 ISBN 978-82-8152-029-5. s. 175-203 

 

2 Undervisning ved Det juridiske fakultet 
-  Forelesninger i rettshistorie, 3. avdeling 
-  Kurs i fast eiendoms rettsforhold, 1. avdeling 
-  Kurs i yrkesetikk, 4. avdeling 
-  Rettskilder til fots, 1. avdeling 
- Basisgruppe 1. avdeling 
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3 Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg 
-  Leder Likestillingsutvalget, Jur.Fak 
-  Varamedlem styret i Senter for grunnforsking, Det norske 

Vitenskapsakademi  
 

5 Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 
fakultetet 

-  ”Schweigaard, Aschehoug og prøvingsretten som forsvant”. 
Instituttlunsj IOR; 2009-09-22 

-  ”Psykiatriske pasienter og krav til samtykke”. Undervisning for 
akuttavdelingen, Blaksatd sykehus 

 

6 Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 
-  Når sykehuset flytter hjem - etiske og juridiske refleksjoner. Fri flyt av 

pasientinformasjon - fiksjon eller faktum; Norsk sykehus- og 
helsetjenesteforskning,  nordisk konferanse 

-  Juridiske, etiske og praktiske refleksjoner om hjemmedialyse. 
InnoMed: Innovasjonskonferansen 2009 

 

7 Annen virksomhet 
-  Medlem Helsedirektoratets Bioreferansegruppe 
-  Varamedlem Markedsrådet 
-  Medlem Norges forskningsråds arbeidsgruppe om kommersialisering 

av biobanker 
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Ola Rambjør Heide 

Stipendiat 
 

1.  Forskningsvirksomhet 
a) Virksomhet  
Arbeid med doktorgradsprosjekt ”Konstitusjonell selvstendighet”. 

Permisjon 1. mars -3. juli 2009.  
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Anne Hellum 
Professor dr. juris (forskningstermin v/09) 

 

1 Forskningsvirksomhet 
a) Virksomhet: 
I tilknytning til CULCOM har jeg arbeidet med redigering av to bøker; 

-  Rettferdighet (Universitetsforlaget) 
-  Transnational Relations and Transnational Law(Ashgate) 
 
b) Publikasjoner: 
- Hellum, Anne 

Menneskerettigheter, demokrati og makt i Zimbabwe-krisens prisme.  
I: Arbeid og rett. Festskrift til Henning Jakhellns 70-årsdag. Cappelen 
Akademisk Forlag 2009 ISBN 978-82-02-30235-1. s. 333-358 

- Hellum, Anne and Bill Derman. 
Business Government, Business and Chiefs: Ambiguities of Social 
Justice through Land Restitution in South Africa. I Rulings of Law. Eds 
Franz and Kebet von Benda Beckman and Julia Eckart, Ashagate 

- Hellum, Anne.  
Kronikk: Avskaff kjønns-hierarkiet.. Dagbladet 2009 

- Hellum, Anne; Hernes, Helga; Skjeie, Hege. 
Debattinnlegg: Om å holde ord. Dagbladet 2009  

 

2 Undervisning ved Det juridiske fakultet 
- Diskriminering- og likestillingsrett h/2009 
- Veiledning 3 phd stipendiater 
- Veiledning 3 mastergradsavhandlinger, 60 stp 
 

3 Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg 
- Nord/sør utvalget (vara Kristian Andenæs) 
- SUMs styre (vara Hans Christian Bugge) 
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4 Deltakelse i lovgivningsarbeid o.l. 
- Høringsuttalelse: Diskrimineringslovutvalget 
- Høringsuttelse: Lov om krisesenter 
- Høringsuttalelse: Endring in lov om menneskerettigheter om 

inkorporering av FNs kvinnekonvensjone 
 

5 Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 
fakultetet 

- Undervisning SEARCWL, University of Zimbabwe 
- Rettferdighet, Innledning til CULCOMs rettferdighetskonferanse, 

februar 2009 
- The Global Equality Standard Meets Norwegian Sameness, paper på 

CULCOM Seminar Transnational Relations and Transnational Laws, 
Oslo April 2009 

- Taking What Law Where and to Whom, paper på CULCOM Seminar 
Transnational Relations and Transnational Laws, Oslo April 2009 

- The Making and Unmaking of Unequal Property Relation Shifting 
Policy Trajectories in South Africa’s Land Restitution Process, Paper 
presented at the African Studies Conference in Leipzig, June 2000 

- Fra Kapp til Nordkapp. Den globale likestillingsnormen, Skandinavisk 
kvinnerettskonferanse på Universitetet i Tromsø, November 2009 

 

6 Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 
Arrangert følgende konferanser og seminarer: 
- CULCOMs rettferdighetskonferanse, Oslo februar 2009 
- Skriveseminar, Bok om rettferdighet  (CULCOM) Oslo April 2009 
- Skriveseminar, Transnational Relations and Transnational Laws , 

CULCOM Oslo April 2009 
- Rettighetsseminformasjon for innvandrerkvinner: Hva gjøres og hva 

krever FNs kvinnekonvensjon, FEMM seminar (fagansvarlig) 
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7 Annen virksomhet 
Prosjektleder for forskningsprosjektene: 
-  Gender, Human Rights and Water Governance: Actors, Norms and 

Institutions (Global Partner NFR) 
-  Fra Formelle til Reelle Rettigheter (IMER programmet NFR) 
-  Leder for institusjonssamarbeid mellom Avdeling for kvinnerett, 

diskriminerings- og likestillingsrett og Southern Eastern African Centre 
of Women’s Law at the University of Zimbabwe 

Deltar i følgende forskningsprosjekter: 
-  Rights, Power and Civic Action ved Norsk senter for 

menneskerettigheter 
-  In the Shadow of Conflict, Zimbabweans in South Africa, NORAGRIC 
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Ragnhild Hennum 
Professor 

 

1 Forskningsvirksomhet 
a) Virksomhet: 
I 2009 har jeg arbeidet med mindre arbeider om seksualisert vold (voldtekt) 
og rettferdighet. 

b) Publikasjoner: 
- ”Virker bestemmelsen om grovt uaktsom voldtekt”. I: Kritisk juss, nr. 

1, 2009. 
- ” Kjønnslikestilling på ville veier -  kan kjønnsnøytrale krisesentre 

forsvares?” I: Rettferdighet. Oslo Universtetsforlaget 2010. 
 

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

2009) 
- Introduksjonsforelesning 4. avdeling (1 time vår og 1 time høst 2009) 
- KRIM2906 Homoforskning (2 timer forelesning vår 2009) 
- Jeg har i løpet av 2009 veiledet 4 juridiske doktorander,  4 

masteravhandlinger i rettsvitenskap, 1. masteroppgave i rettssosiologi. 
- Kriminalpolitisk seminar forelesning 2 timer høst 2009 
- Var med som ansvarlig lærer på Wahdal-seminaret, januar 2009. 

Innledning om tilregnelighet. 
- Avdelingsansvarlig lærer 4. avdeling. 
 

3 Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg 
- Møtt i Programrådet for master i rettsvitenskap (som 

avdelingsansvarlig lærer). 
- Møtte frem til 1. august jevnlig som vare til fakultetsstyret og ITU (1. 

vara) 
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- Har sittet i Stenvikutvalget (arbeidsgruppen for utvikling av 
rettsstudiet) som avga sin innstilling i desember 2009. 

 

5 Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 
fakultetet 

- 9. januar ”Ny krisesenterlov” foredrag for Likestillings og 
diskrimineringsombudet 

- 6. februar ”Kjønnsnøytrale krisesentre”. Innlegg på konferansen 
Rettferdighet – i regi av CULCOM. 

- 5. mars ”Hva skal til for at en handling kan straffes?” Innlegg på Åpen 
dag ved UiO. 

- 28. april ”Menn på krisesentre – hva innebærer den nye 
krisesenterloven?” Innlegg på landskonferansen til 
krisesentersekretariatet. 

- Straffeprosess. Forelesninger 4. avdeling Universitetet i Tromsø. 15 
timer september 2009 

- 19.september ”Forbrytelse og straff”. Lørdagsforedrag på 
Litteraturhuset 

- 29. oktober ”Adferd og personlig ansvar”. Foredrag for Oslo kommune 
- 4. november ”Eierskap til fag” Innlegg på Juridisk fakultets 

arbeidsmiljøkonferanse. 
- 19. november ”Offerets rettsstilling – finnes det alternativer til dagens 

rettslige behandling?” Presentasjon ved konferansen: Bare det beste er 
godt nok: Helsetjenesten for ofre for seksuelle overgrep 20 års 
jubileumet til Overgrepsenheten, St. Olavs Hospital 

- 23. november ”Forskning på rettsapparatet – behov og muligheter”. 
Innlegg for Sivilavdelingen i Justisdepartementet 

- 25. november ”Straffelovens § 219”. Innlegg på JURK sitt seminar om 
vold mot kvinner.  

- 10. desember ”Samarbeid mellom ulike enheter på UiO”. Innlegg for 
kontorsjefer og seksjonsledere ved Juridisk fakultet.  
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6 Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 
- ”Rettferdighet” Konferanse i regi av CULCOM 5. og 6. februar. 
- ”Bare det beste er godt nok: Helsetjenesten for ofre for seksuelle 

overgrep” 20 års jubileumet til Overgrepsenheten, St. Olavs Hospital. 
19. november. 

 

7 Annen virksomhet 
- Fra 1. august 2009 viserektor ved UiO i 50%  (permisjon 50% fra 

stillingen ved IOR). 
- Jeg ledet forskergruppen samfunnskontroll og rettssikkerhet frem til 

august 2009.  
- Prosjektleder for NFR-prosjektet  Justice in the Risk Society  
- Fra 01.01.07 - Medlem av Nordisk samarbeidsråd for kriminologis Råd 
- Bedømmelser: 1 for graden ph.d,  her ved fakultetet 
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Maria Astrup Hjort 
Stipendiat 

 

1 Forskningsvirksomhet 
a) Virksomhet: 
Arbeid med avhandlingen ”Tilgang til elektroniske bevis. Om bevistilgang, 
bevissikring og bevisopptak i sivile saker”.  

 

2 Undervisning ved Det juridiske fakultet 
- Forelesninger i strafferett for ikke-jurister våren 2009. Dermed var min 

undervisningsplikt oppfylt. 
 

3 Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg 
- Stipendiatrepresentant i Programrådet for forskerutdanning (PFF) og i 

Forskningsutvalget (FU) ved Jur. Fak.  
- Representant for de midlertidig vitenskapelige ansatte i 

Likestillingsutvalget (LSU) ved Jur. Fak. 
- Varamedlem i Instituttrådet ved Institutt for offentlig rett. 
- Fra desember 2009: Sekretær i det nyopprettede Stipendiatrådet.  
 

6 Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 
- Nordisk prosessmøte i Danmark 20.-23. aug. 2009 
 

7 Annen virksomhet 
- Ansvarlig for arrangementet Artikkelseminar for kvinnelige 

stipendiater, avholdt 15. desember 2009 med oppfølgingsseminar i 
2010. 
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Jo Hov 
Professor 

 

1 Forskningsvirksomhet 
a) Virksomhet: 
Jeg har arbeidet med boka Alminnelig avtalerett (sammen med Alf Petter 
Høgberg). I tillegg har jeg arbeidet med en revisjon av Rettergang, og en 
kort versjon av disse bøkene til bruk for studenter 

b) Publikasjoner: 
- Alminnelig avtalerett, sammen med Alf Petter Høgberg-  
 

2 Undervisning ved Det juridiske fakultet 
Våren 2009 hadde jeg ikke undervisning, men trakk på konto i timebanken. 
I høstsemesteret hadde jeg forskningspermisjon. 
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Alf Petter Høgberg 
professor 

 

1 Forskningsvirksomhet 
a) Virksomhet: 
Forskningen i 2009 har primært vært av strafferettslig, obligasjonsrettslig 
og avtalerettslig art, men jeg har også utredet vitenskapelige spørsmål i av 
konstitusjonell og menneskerettslig art. En del av forskningen fra 2009 
publiseres først i 2010. 

b) Publikasjoner: 
- Alminnelig avtalerett (i samarbeid med Jo hov) - ISBN 

9788291060187 - 480 s. 
- Er reglene om bruk av tvangsmidler i avvergende og forebyggende 

øyemed forenelige med forbudet mot husinkvisisjoner i Grunnloven § 
102? Betenkning skrevet i samarbeid med Njål Høstmælingen og 
publisert i NOU 2009:15 Skjult informasjon – åpen kontroll s. 420-
449.. Oslo: Departementenes servicesenter 2009 - ISBN 
9788258310263 - 30 s.  

- Er reglene om bruk av tvangsmidler i avvergende og forebyggende 
øyemed forenelige med forbudet mot husinkvisisjoner i Grunnloven § 
102? Betenkning skrevet i samarbeid med Marius Stub og publisert i 
NOU 2009:15 Skjult informasjon – åpen kontroll s. 420-449.. Oslo: 
Departementenes servicesenter 2009 - ISBN 9788258310263 - 30 s.  

 

2 Undervisning ved Det juridiske fakultet 
- Strafferett - forelesninger 
- Strafferett kurs  
 

2 Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg 
- Leder av arbeidsgruppen for utvikling av ex-fac. 
- Leder av det lokale arbeidsmiljøutvalget, Det juridiske fakultet 
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- Varamedlem av fakultetets Innstillings- og tilsettingsutvalget 
- Vara i fakultetsstyret, Det juridiske fakultet 
 

5 Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 
fakultetet 

- Retten til et privatliv, kronikk i Aftenposten skrevet i samarbeid med 
Njål Høstmælingen. 

- Grunnlovsfesting av retten til respekt for privatliv, innledning sammen 
med Njål Høstmælingen på menneskerettighetsforum ved SMR 

 

6 Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 
- Seminar med Metodekontrollutvalget april 2007 
 

7 Annen virksomhet 
- Bedømmelse av professorkompetanse for 2 søkere til stilling i Uppsala 
- Bedømmelse av 6 søkere til stilling som universitetslektor i Uppsala 
- Bedømmelse av dosentkompetanse for søker i Uppsala 
- Formann i Norsk foreningen i rettsfilosofi frem til juni 2009 
- Styremedlem, Norsk forening for rettsfilosofi 
- Verneombud, Institutt for offentlig rett 
- Ledende verneombud, Det juridiske fakultet 
- Nordisk hovedredaktør for tidsskriftet Retfærd til og med våren 2009 
- Redaksjonsmedlem i den nordiske redaksjonskomiteen av Retfærd 
-  Veileder for to av instituttets stipendiater 
- Mentor for stipendiat ved institutt for privatrett 
- Ansvarlig faglærer i strafferett 
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Ingunn Ikdahl 
Stipendiat 

 

1 Forskningsvirksomhet 
a) Virksomhet: 
Leverte avhandlingen Securing women’s homes. The dynamics of 
women’s human rights at the international level and in Tanzania til 
bedømmelse for graden Ph.D, 21. desember. 

b) Publikasjoner: 
- Myndighetene lar dem fryse. Kronikk om retten til bolig, Aftenposten 

Aften 11. februar. 
- Braanen bommer. Debattinnlegg om Kvinnekonvensjonen, 

Klassekampen 15. mai. 
 

5 Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 
fakultetet 

- Gender and land rights in a human rights perspective, gjesteforelesning 
ved Noragric, UMB (Ås), 20. januar. 

 

6 Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 
- The dynamics of international law: Property rights, secure tenure and 

non-discrimination. Innledet på felles lunsjseminar arrangert av 
forskergruppene RIKS og Human Rights and Development, 28. 
september. 

 

7 Annen virksomhet 
- Medlem av den norske redaksjonen for tidsskriftet Retfærd. 
- Medlem av Programutvalget for kvinners økonomiske og politiske 

rettigheter, i Forum for kvinner og utviklingsspørsmål (FOKUS) 
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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: 
- Likestill og effektiviser menneskerettighetene! Leder, sammen med 

Vibeke Blaker Strand, i Lov og Rett, 2009, s. 193-194. 
- Trekk av arbeidsrettens historie i Norge, i tidsskriftet Arbeidsrett, 2009, 

s. 111-119. 
- www.arbeidsrett.no  
 løpende 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 studiepoeng), levert i løpet av 

2009: 
• Bergitte Kjosvatn: "Elevers rett til godt miljø på skolen - 

Effektivisering av kapittel 9a i opplæringsloven".  
-  Veiledning til avhandlingsskrivende (30 studiepoeng), levert i 

løpet av 2009: 
• Ørjan Arnesen: "Arbeidsgivers styringsrett - En 

grunnorm?"  
• Synne Wold:  "Nedbemanning på grunn av 

driftsinnskrenkninger i Minnesota (USA) sett med norske 
øyne. En systemsammenligning".  

http://www.arbeidsrett.no/
http://www.arbeidsrett.no/
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• Julia Gyberg Jakobsson: "Forholdet mellom trakasserers 
oppsigelsesvern og arbeidsgivers plikt til å motarbeide 
seksuell trakassering på arbeidsplassen". 

• Anborg Bogsti: "Retten til opplæring i grunnskolen". 
• Laddi Singh: "Graviditetsdiskriminering - Forbud mot å spørre 

om graviditet og familieplanlegging under ansettelsesprosessen". 
• Gina-Agnete Andersen: “Arbeidstakeres mottak av gaver fra 

andre enn arbeidsgiver“. 
• Malin Renate Ranheim og Cathrine Skaarbrevik: "Offentlige 

ansattes stillingsvern. En analyse av behovet særregler, herunder 
om saklighetskravet oppstiller tilstrekkelig vern". 

- Bi-veileder Phd-avhandling (hovedveileder professor Kirsten 
Ketscher): 
• Helga Aune: Deltidsarbeid. Vern mot diskriminering på 

strukturelt og individuelt grunnlag, disputas 27. feb. 2009.  
 

4. Deltakelse i lovgivningsarbeid o.l. 
Arbeidstiden for tjenestemenn i politiet - eventuell regulering ved forskrift 
- forholdet til gjeldende særavtale - notat til Justisdepartementet februar 
2009. 

 

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning 
utenom fakultetet og deltakelse i konferanser, seminarer m.v. 

- Invaderer jussen pedagogikken - blir pedagogikken rettsliggjort? 
Innledning Kunnskap i skolen (KIS) 17. november 2009.  

- Forelesninger for tillitsvalgte, videregående kurs, i regi av AOF Norge, 
20. januar 2009, 26. august 2009 og 14 desember 2009. 

 

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

arbeidsrettslige spørsmål. 
- Tre web-videoer, hver med kort oversikt over et arbeidsrettslig tema 

(desember 2009): 
 Hvorfor fagorganisert 
 http://www.nettavisen.no/okonomi/privat/article2767785.ece  

http://www.nettavisen.no/okonomi/privat/article2767785.ece
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 Permitteringer og oppsigelse 
http://www.nettavisen.no/innenriks/article2772837.ece - 
[Permitteringer  

 Arbeidsavtalens innhold 
 http://www.nettavisen.no/innenriks/article2782657.ece  

http://www.nettavisen.no/innenriks/article2772837.ece
http://www.nettavisen.no/innenriks/article2782657.ece
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Jon T. Johnsen 
Professor 

 

1. Forskningsvirksomhet 
a) Virksomhet: 

• 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. Prosjektet ble i hovedsak gjennomført i 
2008, men publiseringen skjedde av to rapporter skjedde i 2009.   

• Engelsk sammendrag av hovedrapporten fra ”Reformmodeller for 
offentlig rettshjelp” 

• Bokprosjekt med arbeidstittel ”Best Policies for Legal Aid” sammen 
med professor Francis Regan, Flinders University Australia. 
Førsteutkast forelå ved årsskiftet 2009/2010. 

• Artikkel om Stortingsmelding nr 26 (2008-2009) ”Om offentleg 
rettshjelp. Rett hjelp” 

• -Antologiartikkel om rettshjelp 
b) Publikasjoner: 
-  Drar de norske rettshjelpsreformene tilstrekkelig nytte av lærdommene 

fra Finland og England?  Kritisk juss 2009; Volum 35.(2) s. 157-195 
-  Engelsk Rettshjelp. Utvikling av en målstyrt organisasjon. Oslo: Justis- 

og politidepartementet rapportserie 2009 38 s. 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/rapporter_planer/rapporter/20
09/det-engelske-rettshjelpssystemet.html?id=558667 

-  Hva kan vi lære av finsk rettshjelp? En sammenlikning av 
rettshjelpordningene i Norge og Finland. Oslo: Justis- og 
politidepartementet 2009 Trykt som særskilt vedlegg til St. meld. 26 
(2008-2009) 103 s. 
 http://www.regjeringen.no/nn/dep/jd/Dokument/proposisjonar-og-
meldingar/stortingsmeldingar/2008-2009/stmeld-nr-26-2008-2009-
.html?id=554306 
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-  Might Norway learn from Finnish legal aid? A comparison of legal aid 
in Norway and Finland. Paper til International Legal Aid Group’s  
konferanse  “ Delivering Effective Legal Aid Services Across Diverse 
Communities”; Wellington., New Zealand  1-4 april 2009.  27 s 
http://www.ilagconference.org/conf_papers.htm 

- Vulnerable Groups at the Legal Services Market. I: Access to Justice 
and the judicary. Towards New European Standards of Affordability, 
Quality and Efficiency of Civil Adjudication. Intersentia 2009. s. 31-44 

 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet  
Forskningsfri 

 

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 St. 
meld nr 26 (2008-2009) ”Om offentleg rettshjelp.”  Meldingen ble 
oversendt Stortinget 17 april 2009. Se ovenfor om prosjektet 
”Reformmodeller for offentlig rettshjelp”.   

- Innspill til Justiskomiteen om St meld 26 (2008-2009) Om offentleg 
rettshjelp i forbindelse med høring 12.05.  

-  Engasjert som uavhengig ekspert av Justisdepartementet for å 
gjennomføre planene om en ny juridisk rådgivningstjeneste for alle i St. 
meld 26 (2008-2009).   

 

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning 
utenom fakultetet 

-  ”Menneskerettighetenes krav til rettshjelpordninger”. Foredrag ved 
Legal Studies in Welfare and EU Market Integration (WELMA), Det 
juridiske fakultet Københavns universitet 20.03 

-  Innledning om Stortingsmelding 26 (2008-2009) ”Om offentleg 
rettshjelp” på seminaret ”Rett til hjelp” arrangert av Juss-Buss. 29.05 

http://www.ilagconference.org/conf_papers.htm
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- To forelesninger “Introduction to the Norwegian Legal Aid Scheme” 
og ”Legal Aid and Human Rights” for Kinaprogrammets utveksling 
mellom Juss-Buss og Rettshjelpklinikken på Peking University China 
Oslo 22-27.11.  

- ”Hvordan kan Juss-Buss bidra til rettshjelpreformen?” Innledning til 
diskusjon om St.meld. nr 26 (2008-2009) ”Om offentleg rettshjelp” 
Juss-Buss seminar 4.11.2009 

- ”Menneskerettighetenes krav til rettshjelpordninger”. IORs 
instituttlunsj 01.12 

- “Might Norway learn from Finnish legal aid? A comparison of legal 
aid in Norway and Finland.” Paper International Legal Aid Group’s 
konferanse “Delivering Effective Legal Aid Services Across Diverse 
Communities”; Wellington 3.04  

- “Adjudicating and collecting the victim’s compensation in Norway.”  
Paper  Post Graduate Course “Public and Private Justice: The 
Foundations of an Accountable, Accessible and Efficient Judiciary 
“Dubrovnik 26.05 

 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 
- “Might Norway learn from Finnish legal aid? A comparison of legal 

aid in Norway and Finland.” Paper International Legal Aid Group’s 
konferanse “Delivering Effective Legal Aid Services Across Diverse 
Communities”; Wellington 1-3.04  

- “Adjudicating and collecting the victim’s compensation in Norway.” 
Paper Post graduate Course “Public and Private Justice: The 
Foundations of an Accountable, Accessible and Efficient Judiciary “ 
Dubrovnik 25-28.05 

 

7. Annen virksomhet 
-  Avsluttet 3 mnd forskningsopphold som IUEU Distinguished Research 

Fellow ved Flinders University, Australia 21.01. 
- Forskingsopphold ved Legal Studies in Welfare and EU Market 

Integration(WELMA) Det juridiske fakultet, Københavns universitet 
01.02-05.05 
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- Deltatt i og veiledet Kinaprogrammets utveksling mellom Juss-Buss og 
Rettshjelpklinikken ved Peking University China, i Beijing 22-27.03 og 
i Oslo 22-27.11. 

- Course Director “Public and Private Justice 2009. Enforcement, 
Enforceability and Effectiveness of Legal Protection.”  Post graduate 
course, Inter University  Centre Dubrovnik 15-29.05 .Arrangert 
Directors Meeting i København 24-26.04 

-  Arrangert to gjesteforelesninger med professor Francis Regan, Flinders 
University, Australia 26. -27.08  

-   European Commission for the Efficiency of Justice: Møte i 
ekspertgruppen SATURN (Om effektiv tidsbruk i påtalemyndighet og 
domstoler) Strasbourg 09-11.09  

-  Planlagt et seminar i januar 2010 om ny juridisk rådgivningstjeneste 
sammen med Justisdepartementet.  

-  Notat til fakultetsledelsen om UiOs forslag til ny strategplan 2010-
2020. 

 

http://alanuzelac.from.hr/iuc/PPJ_2008_flier.pdf
http://alanuzelac.from.hr/iuc/PPJ_2008_flier.pdf
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Anine Kierulf 
stipendiat 

 

1 Forskningsvirksomhet 
a) Virksomhet: 
Arbeidet med avhandlingen: Studert og deltatt i debatter omkring Norges 
forhold til internasjonale forpliktelser, og jobbet særlig med EMK og 
EMDs praksis sett i lys av int’l politisk og juridisk teori om prøvingsrett, 
rettighetsforståelser og ytringsfrihet. 

b) Publikasjoner: 
- Antologi: Freedom of Speech Abridged? Cultural, Legal and 

Philosophical Challenges. Anine Kierulf and Helge Rønning (eds.) 
Nordicom 2009 

- Artikkel: International Challenges to National Law: Media Free Speech 
in Norway i Freedom of Speech Abridged? Cultural, Legal and 
Philosophical Challenges. Anine Kierulf and Helge Rønning (eds.) 
Nordicom 2009 

-  Artikkel: Rettsstatens overnasjonal vending: Den andre 
prøvingsretten. Nytt Norsk Tidsskrift 3-4/2009 

 

2 Undervisning ved Det juridiske fakultet 
- Rettskilder til fots, 1. avdeling, 1. semester 
- Pbl-kurs i rettskildelære, 4. avdeling, 2. semester 
 

5 Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 
fakultetet 

- Veileder i den nordiske prosedyrekonkurransen (UiO-laget kom til 
finalen) 

- The Norwegian Legal System, forelesning for utenlandsstudenter ved 
UiO (NORINT0500). 
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- Freedom of expression – discourses, principles and practices” 
(JOUR4330) på Insitutt for medier og kommunikasjon  

- Foredrag på det årlige medierettsseminaret (JUS)  
-  Om lag 30 innlegg/intervjuer/ kronikker/andre mediebidrag om 

juridiske spm.  
 

6 Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 
- Plenarsesjon: ”Freedom of speech vs. freedom from humiliation”. 

Debatt med redaktør Fleming Rose og professor Johan Galtung. The 
International Student Festival in Trondheim (20/02/2009) 

-  Seminarinnlegg: ”Den andre prøvingsretten”. Internasjonale domstoler,  
Videnskapsakademiet, del av Should States Ratify Human Rights 
Conventions?, CAS (16/11/2009) 

-  Seminarinnlegg: ”Rettsstatens overnasjonale vending”. The Future of 
the European Court of Human Rights, SMR (08/12/2009) 
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Asbjørn Kjønstad 
professor dr. juris  

 

1.  Forskningsvirksomhet 
a) Virksomhet: 
I 2009 har jeg vesentlig arbeidet med trygderettslige, helserettslige, 
erstatningsrettslige og statsrettslige spørsmål. Dertil har jeg arbeidet med 
rettsspørsmål knyttet til taushetsplikt og helsereformer. Jeg ledet 
granskningen av Stortingets pensjoner som ble avsluttet i januar 2009. 

b) Publikasjoner: 
- Innføring i trygderett, Oslo 2009. 287 sider. ISBN 978-82-15-01486-9. 
- Taushetsplikt om barn, Oslo 2009. 116 sider. INSB 978-82-446-1316-

3. 
- Stortingets pensjoner, Oslo 2009. 236 sider.  ISBN 978-82-05-39586-2. 

(Sammen med Grøholdt, Gulden og Berg; Kjønstad leder og forfatter 
av 100 sider.) 

- Ny alderspensjon og erstatningsutmåling, Leder i Tidsskrift for 
Erstatningsrett 2009 s. 1-4. ISSN 1503-6782. 

- Tobakksrøyking på arbeidsplasser, på serveringssteder og i andre 
lokaler hvor allmennheten har tilgang; om rettsaktivisme som drivkraft 
i rettsutviklingen. I: Arbeid og rett. Festskrift til Henning Jakhellns 70-
årsdag. Oslo 2009 s. 359-384. ISBN 978-82-02-30235-1.  

- Juridiske synspunkter på samhandlingsreformen, Tidsskrift for 
velferdsforskning 2009 s. 276-289. ISSN 0809-2052. 

c) Forskningsforedrag 
- ”Teoridannelser i sosialretten”, foredrag på Nordisk sosialrettslig 

seminar, Gøteborg 27. og 28. mars 2009.  
- ”Granskning av stortingspensjoner, særlig om rettssikkerhet”, 

innledning på Instituttlunsj ved Institutt for offentlig rett, UiO 27. 
januar 2009. 
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- ”Om granskningen vedrørende stortingspensjoner, særlig om 
forfatningsrettslige spørsmål”, innledning på Konstitusjonell lunsj ved 
Institutt for offentlig rett, UiO 23. mars 2009. 

Se ellers punkt 6 første strekpunkt. 

d) Andre arbeider: 
-  Hovedredaktør for Tidsskrift for Erstatningsrett 2008. 350 sider (ISSN 

1503-6782). 
- Fagredaktør for sosialrett i Norsk lovkommentar, Oslo. Siste 

papirutgave 2008 (ISBN 978-82-05-39016-4). Ca 700 sider sosialrett. 
Senere løpende revisjoner med elektroniske versjoner. 

 

2.  Undervisning ved Det juridiske fakultet 
- Innføringsforelesninger til andre avdeling V09 
- Forelesninger i velferdsrett V09 
- Forelesninger i trygderett V 09 
- Forskertermin H09 
-  Veileder for en student som skrev avhandling om ”Forordning (EF) nr. 

883/2004 om koordinering av trygdeordninger. Generelle og spesielle 
regler om dagpenger under arbeidsløshet”. 

-  Veileder for en student som skrev avhandling om ”Ny alderspensjon – 
En rettslig fremstilling og rettspolitisk vurdering”. 

-  Veileder for en student som skrev avhandling om ”Ny norsk 
alderspensjon – En fremstilling og vurdering, med sammenligning 
australsk alderspensjon og trygdeavtalen mellom Norge og Australia”. 

-  Mentor for tre kvinnelige forskere – to doktorander og en søker til 
professorat. 

 

3.  Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg 
-  Gruppeleder for rettsvitenskap i Det Norske Videnskaps-Akademi. 
- Medlem av komiteen for menneskerettigheter i Det Norske 

Videnskaps-Akademi. 
-  Leder av styret for Det juridiske fakultets Lovsamlingsfond. 
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-  Medlem av styret for Anders Jahres forskningsfond. 
 

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

trygghetsforsikring. (Gjensidige/Vital, 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 granskingen av Stortingets pensjoner 
-  Flere foredrag om erstatningsrettslige spørsmål. 
-  Flere andre foredrag innen området velferdsrett. 
 

6.  Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 
- Forskingsseminar knyttet til mitt prosjekt om ”Et trygdesystem i sterk 

forandring” (A Social Security System in Rapid Development), Oslo 
24. og 25. mars 2009. 

- Nordisk sosialrettslig seminar, Gøteborg 27. og 28. mars 2009.  
- Symposium om "Tort Law", Oslo 14. og 15. mai 2009.  
- Konferanse om European Social Security (EISS), Athen 1. og 2. 

oktomber 2009. 
- Studieopphold i Berlin (tysk og norsk trygderett) 4. til 14. oktober 

2009. 
- Constitutions and institutions, Internasjonalt seminar i anledning 

Eivind Smiths 60-årsdag, Oslo 30. november og 1. desember 2009. 
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- Trygdeforskningsseminar, Oslo 3. og 4. desember 2009. 
 

7.  Annen virksomhet 
- Leder for forskningsprosjektet ”Et trygdesystem i sterk forandring” (A 

Social Security System in Rapid Development). 
- Medlem (sammen med professor Johannes Pichler ved Universitetet i 

Graz og professor Jon Bing ved Universitetet i Oslo) i prosjektet 
"Communication of EU law and the great European Wedding". 

-  Leder for bedømmelseskomiteen ved Universitet i Oslo for Helga 
Aunes doktorgradssøknad om ”Deltidsarbeid. Vern mot diskriminering 
på strukturelt og individuelt grunnlag”, og opponent ved disputasen. 

- Leder for bedømmelseskomiteen ved Universitet i Oslo for Sunniva 
Cristina Bragdø-Ellenes doktorgradssøknad om ”Overprøving av 
forvaltningsvedtak i Norge, Sverige og Frankrike”, og førsteopponent 
ved disputasen.  

- Medlem av bedømmelseskomiteen ved Universitet i Trondheim for 
Sigmund Simomsens doktorgradssøknad om ”Acceptable risk and the 
requirement of proportionality in European biomedical research law – 
What does the requirement that biomedicial research shall not involve 
risks and burdens disproportionate to its potential benefits mean?”. 

- Ansvar for en gjesteforeleser ved Universitetet i Oslo: Dosent Thomas 
Erhag fra Gøteborgs universitet om ” EUs forordning 883/04 om 
koordinering av trygdeytelser og trygdeavgifter”. 

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

- Ca 20 intervjuer og innlegg i fjernsyn, radio og aviser. 
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Julia Köhler-Olsen 
PhD-stipendiat 

 

1 Forskningsvirksomhet 
a) Virksomhet: 
Forskningsprosjektet om barnets rett til selvbestemmelse i forhold til 
religiøse normer har utviklet seg fra teoretiske funderinger om barnets 
interesser i religionsfrihet, om barn som selvstendig rettssubjekt, noe som 
ble skrevet om i april/mai 2009 (foreldrepermisjon frem til og med mars 
2009), til å ta tak i konkrete case-studier om barnets rett til selv-
bestemmelse i forhold til konkrete religiøse normer, henholdsvis i 
utdanning. Det brukt en del tid på drøftelse om betydning for barnets 
rettighet at barnet besøker en religiøs privat barnehage, hhv. skole. 
Metodisk har det skjedd en utvikling fra en rettsdogmatisk metodevalg, til i 
større grad også å ta i bruk en analyse av de diskursene som omhandler 
barn, foreldre, familie, religion, stat og samfunn i de juridiske tekstene jeg 
arbeider med som rettskildegrunnlag.  

b) Publikasjoner i 2009: 
Ingen publikasjoner i 2009 

 

2 Undervisning ved Det juridiske fakultet 
- Veiledning av masterstudentoppgave 30 studiepoeng. 
 

3 Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg 
- Representant av de midlertidige ansatte i IORs instituttråd.  
 

4 Deltakelse i lovgivningsarbeid o.l. 
- Et lite og beskjedent bidrag til avdeling for kvinnerettens 

høringsuttalelse til NOU 2009:14 om Et helthetlig diskrimineringsvern. 
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5 Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 
fakultetet 

- Barn som pressmiddel. 
http://www.dagbladet.no/nyheter/2009/05/18/575368.html. Dagbladet 
2009 

- Barnets beste etter barnekonvensjonen artikkel 3. Årsmøte til Press, 
Redd Barnas Ungdomsorganisasjon; 14. november 2009 

- Barnets rett til livssynsfrihet, barnets rett til å uttale seg, barnets rett til 
å bestemme selv. Kjønn og rett; 25.-27. november 2009 

- Religionens plass i skolen. Konferanse i utdanningsrett; 10. – 11. 
september 2009 

-  Barnets rett til religionsfrihet. Midtveisevaluering i PhD-programmet; 
20. august 2009 

 

6 Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 
- Tove Stang-Dahls minneseminar, 7. april 2009 
- Juristforbundets konferanse i utdanningsrett, 10. – 11. september 2009 
- Redd Barna, Ungdomsorganisasjon Press, årsmøte, 14. november 2009 
- Universitetet i Tromsø, nordisk konferanse om ”Kjønn og rett”, 25. – 

27. november 2009 
 

http://www.dagbladet.no/nyheter/2009/05/18/575368.html
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Nils Christian Langtvedt 
Stipendiat 

 

1 Forskningsvirksomhet 
a) Virksomhet: 
Arbeidet med doktoravhandling om traktattolkning i WTOs Ankeorgan 
(Appellate Body). Avhandlingens tema er hvordan WTOs Ankeorgan 
anvender og bidrar til å utvikle tolkningsreglene i Wien-konvensjonen om 
traktatretten. Arbeidet er en del av prosjektet International Tribunals som 
ledes av professor Ole Kristian Fauchald. Veileder er Marius Emberland, 
og Ole Kristian Fauchald er biveileder. 

Tilbringer forskningsåret 2009-2010 ved New York University Law 
School, som Visiting Doctoral Researcher under Hauser Global Law 
School Program. 
 

2 Undervisning ved Det juridiske fakultet 
- Folkerett 
- International Economic Law 
 

6 Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 
- Unity or Fragmentation of International Law - the Role of International 

and National Tribunals, 14-15. mai 2009, Oslo. 
- JSD Forum, NYU. 
- Emile Noël Forum, NYU. 
 

7 Annen virksomhet 
- Midtveisevaluering for avhandling, 19. oktober 2009. 
- COST Action IS0602, Third Management Committee Meeting, 13. mai 

2009, Oslo. 
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Heidi Mork Lomell 
Forsker 

 

1 Forskningsvirksomhet 
a) Virksomhet: 
Mitt forskningsprosjekt Losing a Discourse of Justice? er del av det NFR-
finansierte prosjektet Justice in the Risk Society. Mens strafferetten 
tradisjonelt har hatt et reaktivt fokus på etterforskning og iretteføring av 
handlinger som er begått, har vi i de siste årene sett en utvikling i retning 
av en stadig mer proaktiv eller preaktiv strafferett, der man forsøker å 
hindre at en straffbar handling skjer ved å kriminalisere handlinger som 
leder opp mot selve den uønskede handlingen, såkalt kriminalisering av 
forberedelses-handlinger. Denne utviklingen setter strafferetten – og retts-
staten – på nye prøver. Mitt prosjekt analyserer menneskerettighets-
diskurser i lovforarbeidene og den offentlige debatt når det gjelder 
kriminalisering av forberedelse til terrorhandlinger (Str.l. §§ 147 a og b) og 
seksuelle overgrep (’sexual grooming’, Str.l. § 201 a). 

b) Publikasjoner: 
- Technologies of InSecurity. The Surveillance of Everyday Life. Red. 

Katja Franko Aas, Helene Oppen Gundhus og Heidi Mork Lomell. 
London: Routledge/Cavendish 

- Aas, Katja Franko, Helene Oppen Gundhus og Heidi Mork Lomell: 
“Introduction: Technologies of (In)Security” I: Technologies of 
InSecurity. The Surveillance of Everyday Life. Red. Katja Franko Aas, 
Helene Oppen Gundhus og Heidi Mork Lomell. London: 
Routledge/Cavendish 

- Dahl, Johanne Yttri og Heidi Mork Lomell: ”Tallenes tale: Bruk av 
statistikk i den kriminalpolitiske offentligheten” I: Sosiologi i dag, vol. 
39, nr. 3, s. 69-93 

- Dahl, Johanne Yttri og Heidi Mork Lomell: “Overbevisende tall” I: Da 
Marx gikk til legen: Om teknologi, kjønn, helsevesen og landbruk. 
Festskrift til Ann Rudinow Sætnans 60-årsdag. Red. Jon Hovland og 
Gunhild Tøndel. Trondheim: Sosiologisk forlag 
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2 Undervisning ved Det juridiske fakultet 
- KRIM 4003 (Kriminologisk teori): Emneansvar, vår 2009 
- KRIM 4002 (Prosjekt- og metodeseminar): Emneansvar, høst 2009 
- KRIM 4001 (Sentrale teoretiske perspektiver i kriminologien: 

Emneansvar (sammen med Hedda Giertsen), høst 2009 
- ”Avviksteorier. Kunnskapsgrunnlag og perspektiver” Forelesning 

KRIM4001 (15.10). 
- ”Nyere kontrollstrategier” Forelesning KRIM2000 (21.9) 
- ”Crime, Moral panics and Security” Forelesning JUR5101 (10.2) 
- ”Crime Statistics” Forelesning JUR5101 (31.3) 
- ”Introduksjon” (18.8), ”Hvordan skrive prosjektbeskrivelse?” (1.9) og 

”Oppsummering” (3.11). Forelesninger KRIM4002 
- Seminarledelse, KRIM4002 (høst), KRIM4003 (vår) 
 

5 Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 
fakultetet 

- ”Videoovervåking: Myter og realiteter” Foredrag på folkemøtet ”Frykt, 
kriminliatet og retten til det offentlige rom”. Arrangør: Kultimathule. 
Trondheim, 13.3 

- ”Human rights at risk: On the emerging genre of preventive justice”. 
Foredrag og workshop på masterkurset “Brott, säkerhet och det nya 
polisiära landskapet”, Stockholms universitet, 17.-18.11 

- ” Målstyring i offentlig sektor har store konsekvenser: Tallenes lov” 
Intervju i Klassekampen, 5.9 

 

6 Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 
- “Videoovervåking: Myter og realiteter” Paper (invitert) på konferansen 

Overvåking i en rettsstat. Nordisk konferanse i rettsinformatikk 2009. 
Arrangør: Senter for rettsinformatikk. Oslo, 12.-13.11.2009 

- “Human Rights at Risk? On the Emerging Genre of Preventive Justice 
and Pre-Punishment”. Paper på konferansen Criminology and Crime 
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Policy Between Human Rights and Effective Crime Control. IX 
Conference of the European Society of Criminology. Arrangør: 
European Society of Criminology. Slovenia: Ljubljana, 9.-12.9.2009 

-  “Surveillance Technologies of InSecurity” (Helene Ingebrigtsen 
Gundhus og Heidi Mork Lomell” Paper på konferansen Criminology 
and Crime Policy Between Human Rights and Effective Crime Control. 
IX Conference of the European Society of Criminology. Arrangør: 
European Society of Criminology. Slovenia: Ljubljana, 9.-12.9.2009 

- ”Human Rights at Risk? On the emerging genre of preventive justice 
and pre-punishment” Paper på seminaret Societal Risk in a Legal 
Perspective. Arrangør: BI/SAMRISK/JURIS. Universitetet i Oslo, 15.-
16.6.2009 

- ”Kriminalisering av forberedelseshandlinger” Innledning på 
Lunsjseminar. Arrangør: Forskergruppen Samfunnskontroll og 
Retttssikkerhet. Oslo: Universitetet i Oslo, 4.6.2009 

- ”Overvåkingsbildenes makt” Innledning på seminaret Bilder og makt. 
Trondheim, NTNU, 13.3.2009 

- ”Making Sense of Numbers: Crime Statistics in Oslo Police Annual 
Reports, 1950-2007” Foredrag (invitert) på SCCJR Spring Seminar 
Series. Glasgow: The Scottish Centre for Crime and Justice Research, 
4.3.2009 

 

7 Annen virksomhet 
- Leder, forskergruppen Samfunnskontroll og rettssikkerhet, JurFak, UiO 
- Nestleder (Vice chair), COST Action IS0807: Living in Surveillance 

Societies (COST: European Cooperation in Science and Technology) 
(2009-2013) 

- Medlem, Senter for rettsinformatikk, JurFak, UiO (2007-) 
- Styremedlem (Board member), Surveillance Studies Network (2006-) 
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Anders Løvlie 
universitetsstipendiat 

 

1 Forskningsvirksomhet 
a) Virksomhet: 
Har fortsatt arbeidet med avhandlingen som har arbeidstittelen ”norma-
tivitet ved fastsettelse av saksforhold i straffesaker”. Dette året har i hoved-
sak gått med til tematisering av strafferettens epistemiske forutsetninger, 
herunder en fremstilling av ”faktabegrepet”.  

b) Publikasjoner: 
-  Argumenter for og mot juryordningen, Kritisk Juss nr. 1, 2009 
- Beviskrav i fartssaker, Lov og Rett nr. 3, 2009 
 

2 Undervisning ved Det juridiske fakultet 
- Oppfylt undervisningsplikt. Har i henhold til bestemmelser om 

overtidsbetaling ikke anledning til å undervise ved UIO [sic]. 
 

5 Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 
fakultetet 

- Ordstyrer i debatt om fornærmedes klageinteresse når det fattes vedtak 
etter straffegjennomføringsloven, Frokostkjelleren, i regi av Juss-Buss. 

- Innleder i debatt ”Er juryordningens dager talte (igjen)?” i Gamle 
festsal i regi av Den Norske Kriminalistforening, Den norske 
Advokatforening, Forsvarergruppen av 1977 og Institutt for 
kriminologi og rettssosiologi. 

- Arrangør av debatt ”Er fanger fradømt retten til helsehjelp?” i regi av 
IOR og Institutt for kriminologi og rettssosiologi. 

- Innleder og ordstyrer i debatt ”Om sakkyndiges rolle i norsk 
sivilprosess”, Rettspolitisk forening, Høstseminaret 2009 

- Foredrag for Juss-Buss, vår 
- Foredrag for Juss-Buss, høst 
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- Sliråseminaret 2009, medarrangør  
 

6 Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 
- Nordisk Workshop i strafferett, Tromsø 
- Rettsteori-kollokvier med professor Svein Eng  
 

7 Annen virksomhet 
- Permisjon fra UIO fra 15. september og ut året for å være forsvarer i 

straffesak om krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten.  
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Merete Meidell 
Universitetsstipendiat 

 

1 Forskningsvirksomhet 
a) Virksomhet: 
Har skrevet videre på mitt avhandlingsprosjekt om proporsjonalitetskrav 
ved bruk av varetekt i norsk straffeprosessrett. Har særlig arbeidet med 
spørsmål om domstolens plikt til å begrunne proporsjonaliteten av 
inngrepet i kjennelse og sett på spørsmålene om domstolens 
begrunnelsesplikt generelt. Har arbeidet med spørsmål knyttet til  utvisning 
av kriminelle utlendinger.  

b) Publikasjoner: 
Jeg har skrevet tre artikler i 2009, men som alle først ble/blir publisert i 
2010. Jeg har skrevet Kommentar på Gyldendal rettsdata til Lov om 
kommunale krisesentertilbod (krisesenterlova) 

 

2 Undervisning ved Det juridiske fakultet 
Har utført undervisningsplikt og kan da ikke undervise ved Det juridiske 
fakultet i Oslo i henhold til regelverk. 

 

5 Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 
fakultetet 

- Advokaters taushetsplikt og forholdet til EMK. Advokatbladet, nr. 11-
2009 [Avis] 2009-11-20 UiO 

- Advokaters taushetsplikt og forholdet til EMK art.8- balansetesten. 
Seminar om advokaters taushetsplikt; 2009-09-16 - 2009-09-16 
UiO 

- Lunsjseminar: Krav til begrunnelse av uforholdsmessige inngrep etter 
straffeprosesslovens §170.. Lunsjseminar; 2009-04-16 
UiO 
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- Nærskolen det er vi. Foreldre og Barn [Avis] 2009-09-20 
UiO 

- Om kravet til begrunnelse ved ankenektelse i sivile saker. 
Lunsjseminar; 2009-10-08 - 2009-10-08, UiO 

- Plikten til å begrunne hvorfor et varetektsinngrep ikke er 
uforholdsmessig etter straffeprosesslovens § 52. Forskergruppe; 2009-
04-16 - 2009-04-16 UiO 

- Politiets (straffe-)rettslige ansvar for påføring av legemskrenkelse. 
Sliråseminaret, 2009; 2009-05-08 - 2009-05-10 
UiO 

- Proporsjonalitetsprinsippet- et begrep om rettsregler og et begrep i 
rettsregler ?. Rettsteorikollokvie; 2009-04-01 - 2009-04-01 
UiO 

- Rettsikkerhet og velferd: gjennomgang av tre ulike forfatteres syn på 
rettssikkerhetsbegrepet. Leseseminar; 2009-04-29 - 2009-04-29 
UiO 

- Meidell, Merete; Stub, Marius 
Begrenser straffeprosessuelle regler rekkevidden av tilsynsorganenes 
hjemmelsgrunnlag? Særlig om forholdsmessighetsprinsippet. 
Etterutdanning for jurister; 2009-03-24 - 2009-03-24 UiO 

- Utvisning av kriminelle utlendinger. Valgemne i utlendingsrett; 2009-
04-23 - 2009-04-23 UiO 

- Stub, Marius; Meidell, Merete.  
Intervju: - Få brysomme rettssikkerhetsgarantier. Advokatbladet.no 
[Internett] 2009-05-22, UiO 

 

6 Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 
- Deltatt på Internasjonal konferanse i kriminologi, Ljubljana, Slovenia, 

september 2009 
- Deltatt på nordisk prosessrettsmøte, Danmark , august 2009 
- Deltatt på svensk rettsteoretisk seminar, mai 2009  
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Dag Michalsen 
professor 

 

1 Forskningsvirksomhet 
a) Virksomhet: 
Hovedaktiviteten i 2009 har dels vært å skrive ferdig en lærebok i 
rettshistorie, dels å lede forskergruppen i rettshistorie.  Fra september 2009 
har jeg vært 100% sykmeldt og har ikke kunnet arbeide.  

b) Publikasjoner: 
- ”Den rettslige pluralismens historie” i: Lov og Rett 2009 s. 131-145 
-  ”Schweigaards romerske rett og den europeiske rettsvitenskap på 

universitet og storting” i: Ola Mestad (red), Anton Martin Schweigaard. 
Professorpolitikeren (Akademisk Publisering Oslo 2009) s. 335-370.  

-  ”Trykkefrihet og trykkefrekkhet – mellom eneveldet og forfatningsstat” 
i: Klassekampen 6. mars 2009  

-  Medredaktør i: Arbeid og rett. Festskrift til Henning Jakhellns 70-
årsdag (Cappelen Akademisk Forlag 2009). 

 

2 Undervisning ved Det juridiske fakultet 
- Ordinær undervisning i rettshistorie, profesjonsetikk, rettskilder til fots, 

Erasmus, og annet. Veiledning av masteroppgaver.  
 

3 Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg 
-  Nestleder i Programråd for forskerutdanning (PFF) ved Jur fak 
-  Medlem av likestillingsutvalget, Jur fak 
- Medlem av IORs instituttråd 
-  Medlem av Kildeskriftkommisjonen ved Riksarkivet 
- Varamedlem for leder av klagenemda for stadnamn, Språkrådet 
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5  Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 
fakultetet 

-  ”Folkerett rundt 1800”, forelesning på seminaret Opptøyer og folkerett 
rundt 1800 ved Humanistisk fakultet, UiO 27.01. 2009. 

- Minnetale over Gudmund Sandvik, Videnskapsakademiet 12.03.2009. 
- ”Rettens konstituerende tekster”; innlegg på seminar under Kultrans, 

Humanistisk fakultet, UiO, 05.02.2009. 
- “The Legal Science as Praetor. Some Comparative Reflections on the 

19th Century Legal Science”, forelesning på seminaret Jurisprudence 
as Legal Doctrine. A Seminar in Legal History, Stockholm 29.95.2009. 

- ”Trykkefrihet og trykkefrekkhet: Johan Fr. Wilh. Schlegel og debatten 
om trykkefriheten 1797-1814”. Innlegg på Frokost med Bernt, 
Samfunnsvitenskapelige fakultet, 14.05.2009. 

- ”Eidsvollsgarantien, 17. Mai-grunnloven og Riksforsamlingens 
kompetanse” innlegg på Workshop om Norges Banks historie 1816-
2016 (arr. av Norges Bank) 03.09.2009.   

 

6  Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 
Se i pkt. 4 over. 
 

7  Annen virksomhet 
- Professor II ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø 
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Ragnar Nordeide 
Universitetsstipendiat 

 

1 Forskningsvirksomhet 
a) Virksomhet: 
Arbeid med PhD-avhandling innenfor traktattolking, hvor hovedtemaet er 
en analyse av innholdet i og grensene for internasjonale domstolers 
anvendelse av traktattolking for å harmonisere ulike folkerettsforpliktelser. 
Avhandlingens arbeidstittel er ‘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’. 

b) Publikasjoner: 
- ‘Demir & Baykara v. Turkey’ (case report), American Journal of 

International Law (2009) Vol. 103, No. 3, 567-74. 
- Forfatter for Norsk Lovkommentar: Menneskerettsloven og Den 

europeiske menneskerettskonvensjon med protokoller. 
 

2 Undervisning ved Det juridiske fakultet 
- Kurslærer i folkerett, internasjonale menneskerettigheter og PBL-kurs. 
- Veileder for masteroppgave, 60 studiepoeng. 
 

3 Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg 
- Vararepresentant for den faste observatøren for de midlertidig 

vitenskapelig ansatte i fakultetsstyret (fra 01/07-09). 
 

5 Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 
fakultetet 

- Forelesninger i folkerett og internasjonale menneskerettigheter ved 
Treider. 
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- Sensur av masteroppgave ved Det juridiske fakultet i Bergen. 
 

6 Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 
- Deltakelse og fremleggelse av paper på konferansen ‘Cosmopolitan 

Justice and its Discontents Interdisciplinary Conference’ 15-16 oktober 
2009, UiO. Tittel på paper: ‘Assessing the relevance of 
cosmopolitanism in the legal reasoning of the European Court of 
Human Rights – Exploring  the legality and legitimacy of the Court’s 
methodological approach’. 

- Deltakelse og fremleggelse av paper på konferansen ‘Conference on 
Unity or Fragmentation of International Law: the Role of International 
and National Tribunals’ 14-15 mai 2009, arrangert av Det juridiske 
fakultet, UiO, og Amsterdam Center for International Law. Tittel på 
paper: ‘The relevance of the VCLT for the ECtHR’s method of 
interpreting the Convention in light of other international treaties’. 

- Deltakelse på ‘The future of the European Court of Human Rights’, 
Norsk senter for menneskerettigheter, Oslo, 7-8 desember 2009. 

- Deltakelse på ‘Opening Conference "Should States Ratify Human 
Rights Conventions?"’, Centre for Advanced Study, Oslo, 18-20 
August 2009. 

- Deltakelse på ‘A Unique European Institution The European Court of 
Human Rights after 50 Years’, Det Juridiske Fakultet, Københavns 
Universitet, 21-22 mars 2009. 

- Presentasjon i forskergruppen Internasjonale relasjoner ved Det 
juridiske fakultet, UiO, 25. November 2009: ‘Interpreting the treaty in 
its normative environment - Implications for the conceptualisation of 
judicial discretion by international courts’.  

- Presentasjon i forskergruppen Internasjonale relasjoner ved Det 
juridiske fakultet, UiO, 11. februar 2009: ‘Exploring contemporary 
interpretative approaches by the European Court of Human Rights: the 
Court's practice of interpreting the Convention provisions in the light 
of other international texts and instruments’. 

- Deltakelse på diverse PhD-seminarer under PhD-programmet, herunder 
med presentasjon av artikkel til diskusjon samt presentasjon av mitt 
PhD-prosjekt. 
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7 Annen virksomhet 
- Gjesteforskeropphold ved Max Planck Institute for Comparative Public 

Law and International Law, Heidelberg, 4-10 mai 2009. 
- Medlem av forskergruppen Internasjonale relasjoner, jur.fak., UiO. 
- Medlem av diskusjonsgruppen ‘Methods of International Law’, 

jur.fak., UiO. 
- Medlem av det norske redaksjonsrådet til tidsskriftet Retfærd. 
- Norsk rapportør til Oxford Reports on International Law in Domestic 

Courts (http://www.oxfordlawreports.com/) 
 

http://www.oxfordlawreports.com/
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Froukje Maria Platjouw 
Stipendiat 

 

1 Forskningsvirksomhet 
a) Virksomhet: 
PhD prosjekt met tittelen:  

“Policy Coherence for Ecological Sustainability - Integrating Law, 
Economics,  and Governance for Sustainable Ecosystem Management” 

Prosjektet analyserer hvordan økt konsistens i miljøforvaltningen vil kunne 
bidra til bærekraftig utvikling og en mer bærekraftig forvalting av 
økosystemer. 

b) Publikasjoner: 
- Reducing Greenhouse Gas Emissions at Home or Abroad? The 

Implications of Kyoto's  Supplementarity Requirement for the 
Present and Future Climate Change Regime.  Review of European 
Community & International Environmental Law 2009 ;Volume  18.(3)
  

 

2 Undervisning ved Det juridiske fakultet 
- Vår 2009: International Economic Law, International Environmental 

Law 
- Høst 2009: PBL-kurs i folkerett, EØS rett og menneskerettigheter 
 

5 Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 
fakultetet 

- ‘Environmental Governance based on Value Commensurability’. PhD 
Seminar in Law and Economics, Oslo, 24. november 2009. 

-‘Consistency in Environmental Law and Governance - Project 
presentation’. Nasjonalt Doktorgradseminar, Oslo, 21.-23. September 
2009. 
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6 Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 
- ‘Valuing Nature in the Multidisciplinary Field of Environmental 

Governance’,   på NELN+ Workshop 1 "Consistency and Coherence in 
Environmental Governance",  Oslo, 27.-28. april 2009. 

 ‘The relation between ex-ante impact methodology and consistency in 
environmental governance’, på konferansen “Sustainable Development 
in Policy Assessment - Methods, Challenges and Policy Impacts”, 
Brussel, 15.-16. juni 2009. 

- ‘The Integration of Environmental economics, Politics, and Law in 
Environmental Governance’, NELN+ Workshop 2 "Breaking down the 
Barriers - Cross-sectoral research and education in the field of 
environment and natural resources” i Reykjavik,  24.-25.august 2009. 
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Anne Robberstad 
professor  

 

1 Forskningsvirksomhet 
a) Virksomhet: 
Ferdiggjøring av boken Sivilprosess (se under). Som vanlig mye å gjøre 
som fagansvarlig i sivilprosess, blant annet i forbindelse med arbeidet med 
studiereformen. Generelt lite tid til skriving i år, masse ”administrasjon”!  

b) Publikasjoner: 
Boken Sivilprosess, utgitt i mars, 365 s. Vedtatt som alternativ hoved-
litteratur i sivilprosess på studiets 4. avdeling.  

 

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

yrkesetikk.  
- Kommisjonssensur 4. avdeling vår og høst, sensur av masteroppgaver. 

Veiledning av doktorgradsstipendiater og studenter som skriver 
masteroppgave. Mentor.  

 

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

5 Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 
fakultetet  

- Foredrag JUS-kurs på Klækken: Etiske retningslinjer for 
bistandsadvokater.  

- Kronikk i Aftenposten 16.2.09: Opphev minstestraffene.  
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6 Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 
- Deltagelse i Ruhrgas’ 25 års jubileum i Berlin i oktober.  
 

7 Annen virksomhet 
Medlem av fagutvalg i Juristenes Utdanningssenter (Bistandsadvokater).   
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Inger-Johanne Sand 
Professor, prodekan for forskning 

 

1 Forskningsvirksomhet 
a) Virksomhet: 
Jeg har primært arbeidet med rettsteori og rettssosiologi, teoretisk og 
anvendt i forhold til viktige trekk ved rettens internasjonalisering som 
internasjonal og europeisk konstitusjonalisering, endringer i forholdet 
mellom rett og politikk og rettens legitimitet. Jeg har organisert og deltatt i 
flere inter-nasjonale workshops og paneler ved internasjonale konferanser 
om slike tema, samt skrevet papers og artikler, ved siden av arbeidet som 
pro-dekan for forskning. 

b) Publikasjoner: 
- “Hybrid Law – law in a global society of differentiation and change”, 

in “Soziologische Jurisprudenz. Festschrift für Gunther Teubner”, eds. 
Gralf-Peter Calliess, Andreas Fischer-Lescano, Dan Wielsch, Peer 
Zumbansen, Berlin: de Gruyter, 2009 

- “Judicial Review in Norway under Recent Conditions of European Law 
and International Human Rights” in Nordic Journal of Human Rights, 
vol.27, no.2, 2009  

- ”Retten som medskaper av sosial mening i komplekse samfunn” i 
”Festskrift til Henning Jakhelln”, red. Fauchald, Michalsen, Aune, 
Oslo, 2009   

 

2 Undervisning ved Det juridiske fakultet 
- forelesninger ex.fac,  
- ”International Constitutional Law and Democracy”, valgfag, 

forelesninger,  
- forvaltningsrett, pbl-kurs,  
- forelesninger rettsteori, phd-seminar,   
- organisert phd-seminarer, herunder nasjonalt phd-seminar i 

rettsvitenskap. 
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3 Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg 
- prodekan for forskning , Det juridiske fakultet 
- leder for Programrådet for forskerutdanning (PFF), Det juridiske 

fakultet 
- medlem av Forskningskomiteen, UiO,   
- medlem av likestillingskoordineringsutvalget, UiO 
- medlem av styret for det tverrfakultære satsningsområdet ”Kulturell 

Transformasjon i en globalisert tid”, UiO, 
- medlem av styret for ARENA, UiO. 
 

5 Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 
fakultetet 

- gjesteforelesning, institut for statskundskab, Århus Universitet 
- gjesteforelesning, Vitenskapsteoretisk forum, NTNU 
- phd-bedømmelse, Det juridiske fakultet, Københavns Universitet 
- reviewer ved Det finske akademi,  
 

6 Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 
- avsluttende seminar ”Law in the North” for styringsgruppen i det 

Norfa-finansierte prosjekt ”Nordens nya rättslige kartor”, 
Wissenschaftskolleg, Berlin, 

- workshop om ”Nordic reluctance towards Judicial Review under 
Siege”, Københavns Universitet, (invitert paper med publisering i 
Nordic Journal of Human Rights) 

- “Annual Conference: The Many Constitutions of Europe”, the Helsinki 
Centre of Excellence on Foundations of European Law and Polity, 
(invitert paper, publisering kommer i 2010),   

- “Us and them, at home and away. Representations of the other, 
symbolic power and cultural hegemonies”, symposium in memory of 
Marianne Gullestad, Videnskabsakademiet, Oslo,  
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- konferanse “Unity or Fragmentation of International Law: the role of 
International and National Tribunals”, Det juridiske fakultet, UiO,  

- konferanse “Cosmopolitan Justice and its Discontents”, Kultrans og 
Det juridiske fakultet, UiO, (paper) 

- nordisk-tysk seminar “Impacts of German Sociology of Law for the 
Scandinavian Discussion”, Institutt for rettssosiologi og kriminologi, 
UiO, (kommentar) 

- seminar “Constitutions and Institutions”, Det juridiske fakultet, UiO,  
- konferanse “Towards Nordic Juristocracy. Constitutionalism, Rights 

and Democracy in the Nordic constitutional Systems”, Åbo Universitet,  
(invitert paper) 

 

7 Annen virksomhet 
- medlem i og deltakelse i møte i ”Committee on International Law and 

Biotechnology” under the International Law Association, World Trade 
Institute, Bern 

- medlem i det internasjonale panel ved det finske Center of Excellence, 
Foundations of European Law and Polity, Helsinki Universitet 

- Medlem i forskergruppen ved det nordiske prosjekt “Nordens nya 
rättslige kartor” 

- organisert gjesteforelesninger ved IOR, med Andreas Philippopoulos-
Mihalopoulos, Westminster University, og Nicola Lacey, LSE,   

- medlem av den faglige styringsgruppen for det tverrfakultære prosjekt 
“Demokrati som idé og praksis” ved UiO,  

- deltakelse i ledelses-seminar, UiO. 
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Kirsten Sandberg 
Professor, instituttleder 

Forskningstermin i høstsemesteret 

 

1 Forskningsvirksomhet 
a) Virksomhet: 
Arbeidet med fysisk avstraffelse av barn, barns rett til å bli hørt og andre 
spørsmål relatert til FNs barnekonvensjon. Leder det forskningsråds-
finansierte prosjektet Barns rettigheter: Barnekonvensjonens betydning for 
forvaltnings- og rettspraksis, herunder de juridiske delprosjektene Barns 
deltakelse i avgjørelser som gjelder dem selv, og Barns selvbestemmelse i 
lys av religiøse normer, med deltakere fra IOR og NKVTS.  

b) Publikasjoner: 
- Barns rettsstilling i likekjønnede parforhold. I: Aune, Helga; Fauchald, 

Ole Kristian; Lilleholt, Kåre; Michalsen, Dag (red.), Arbeid og rett. 
Festskrift til Henning Jakhellns 70-årsdag, Cappelen, s. 547-566 

- Barns rettigheter og muligheter - en oversikt over juridiske og praktiske 
konsekvenser av barnekonvensjonen og menneskerettighetene. I: 
Hjermann, Reidar; Haanes, Knut (red.), Barn, Universitetsforlaget, s. 
92-111  

- Children's right to participate in health care decisions. I: Aasen, 
Henriette Sinding; Halvorsen, Rune; Barbosa da Silva, António (ed.), 
Human rights, dignity and autonomy in health care and social services: 
Nordic perspectives. Intersentia 

 

2 Undervisning ved Det juridiske fakultet 
- Forelesninger i barnerett valgfag, vår 
- PBL-kurs velferdsrett, vår 
- Veiledning av PhD-stipendiat 
- Veiledning av masteroppgaver, vår 
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3 Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg 
- Forskningsutvalget ved Det juridiske fakultet (som instituttleder) 
- Medlem av styringsgruppen for det tverrfakultære satsingsområdet KiS 

(Kunnskap i skolen 
- Medlem av klageutvalget i Norges forskningsråd 
- Medlem av scientific committee for 11th European Conference on 

Traumatic Stress (ECOTS) 
- Varamedlem i fagrådet for Norsk senter for barneforskning (NOSEB), 

NTNU 
 

4 Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 
fakultetet 

- Barnkonventionen - lag eller inte? Reflektioner från Norge. Folkrätt för 
barn - vilja väl eller göra rätt? Konferanse arr. av Svenska 
Barnombudsmannen m.fl., Eskilstuna 2009-02-04 
UiO 

- Felles ekteskapslov. Endringene i adopsjonsloven, barneloven og 
bioteknologiloven - barnerettslige konsekvenser. Det årlige 
barnerettskurset; Larvik 12.03.09 

- Nytt på forskningsfronten innen barneretten. Det årlige 
barnerettskurset; Larvik 13.03.09 

- Flyktningbarns rettigheter. Seminar for frivillige på flyktningfeltet; 
Redd Barna, Oslo  28.03.09 

- Social rights: 1. The Social Security system 2. The Implementation of 
Children’s Rights in Norway. Seminar om forskningssamarbeid i 
rettsvitenskap Norge-Kina; Beijing 06.05.09 UiO 

- Asylsøkerbarns rettigheter i asylsaken og til helse, skole og omsorg. 
Fagseminar om asylsøkerbarns rettigheter, Redd Barna, Oslo 04.06.09 

- Children’s rights in immigration cases. 11th European Conference on 
Traumatic Stress (ECOTS); Oslo 17.06.09 

- Abortion in Norway: Regulatory framework, constitutional decisions, 
change and conflict (essay). Workshop on Abortion; EUI, Firenze 
05.11.09 
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5 Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 
- Seminar om forskningssamarbeid i rettsvitenskap Norge-Kina; Beijing 

06-07.05.09 
- 11th European Conference on Traumatic Stress (ECOTS), Oslo 15-

18.06.09 
- The Domestic Consequences of International Human Rights Treaty 

Ratification, SMR/EUI, Firenze 25.11.09 
- Law and Cultural Diversity, EUI, Firenze, ukentlig okt-des. 
- Arbeids- og velferdsrettslunsjer, vår 
- RIKS-lunsjer, vår  
 

7 Annen virksomhet 
- Instituttleder ved Institutt for offentlig rett (i realiteten ut august) 
- Visiting fellow ved European University Institute, Department of Law 

01.09.09-17.12.09 
- 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 av fagrådet for Norsk Fosterhjemsforening 
- Varamedlem i Børsklagenemnda 
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Eivind Smith 
Dr.juris, professor 

 

1. Forskningsvirksomhet 
a) Forskningsområder: 
Min virksomhet har vært sterkt påvirket av arbeidet med den fullstendige 
utgaven av den første helt ny fremstillingen av norsk statsforfatningsrett på 
over 100 år (”Konstitusjonelt demokrati”) som ble utgitt i oktober 2009 på 
Fagbokforlaget, og med utarbeidelsen av en ny og gjennomarbeidet niende 
utgave av ”Forvaltningsrett” (som utkom i januar 2010). Dette har medført 
at arbeidet med artikler og rapporter til inn- og utland har måtte stå noe 
tilbake. 

Samtidig 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 ledelse av et KS-prosjekt om tvisteløsningsordninger, 
deltagelse i DEMOSREG-programmet og i ledelsen av den tverrfakultære 
satsningen om demokratiforskning. Dette kommer i tillegg til daglig ledelse 
og drift av forskergruppen for konstitusjonelle (norske og komparative) 
studier, forberedelse og gjennomføring av en større internasjonal 
konferanse i Vitenskapskademiets hus (månedsskiftet november-
desember), veiledning av doktorgradsstipendiater, undervisning, foredrag i 
inn- og utland, mediekontakt og debattdeltagelse m.v.  

b) Publikasjoner: 
- Tvisteløsningsordninger mellom stat og kommune (sammen med Iris 

Nguyên-Duy og Harald Baldersheim). Oslo: Unipub, 2009. 154 s.  
- Konstitusjonelt demokrati. Bergen: Fagbokforlaget, 2009. 504 s.  
- Frankrike – ett konstitutionellt laboratorium, i: Anders Mellbourn 

(red.), Författningskulturer. Konstitutioner och politiska system i 
Europa, USA och Asien (Lund, 2009: Sekel bokförlag) s. 69-87.  

- Autorités administratives indépendantes en Norvège. In : Annuaire 
européen d'administration publique. Vol. XXXI (2008). Aix-en-
Provence: Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 2009, pp. 161-176.  
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- Sweden – reform and rationalisation of Sweden’s constitutional 
arrangements. Public Law, 2009 (London) pp. 652-654.  

- Regeringsrätten som ”domstol”. I: Sten Heckscher m.fl. (red.): 
Regeringsrätten 100 år (Uppsala, 2009: Iustus förlag) s. 477-482.  

 

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  
- Medlem, Ledergruppen for den tverrfakultære satsningen om 

Demokrati som idé og praksis 
- Styreleder, Institutt for samfunnsforskning  
- Viseformann i klassen for samfunnsvitenskap og humaniora i Det 

Norske Videnskaps-Akademi  
- Doktorgradsbedømmelse ved universitetet i København  
- Medlem av styringsgruppen for nordisk forskernettverk om rett og 

religion 
- Varamedlem, styringsgruppen for HUMSAM (UiO)  
 

4. Deltakelse i lovgivningsarbeid o.l. 
- Leder, Rådet for taushetsplikt og forskning (våren 2009)  
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5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning 
utenom fakultetet 

a) En rekke foredrag, seminarinnledninger m.v. ved utenlandske 
institusjoner, derunder Aix-en-Provence, Athen, Porto de Galinhas 
(Brasil), Budapest, Paris, Reykjavik, Seoul, St. Gallen, Stockholm og 
Strasbourg.  

b) En rekke foredrag m.v. i Norge, derunder i regi av Norges 
Juristforbund, forskningsrådsprogram, KS Kommunenes 
interesseorganisasjon og Institutt for offentlig rett.  

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).  

 

7. Annen virksomhet 
- Medlem, Det Norske Vitenskaps-Akademi (fra 2008 også medlem av 

styret) 
- Medlem, Academia Europaea  
- Medlem, Societas Iuris Publici Europaei  
- Medlem, European Group of Public Law  
- Medlem, Groupe d’Etudes et de Recherches sur la Justice 

Constitutionnelle  
- Korresponderende medlem, International Academy of Comparative 

Law 
- 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  
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- Styreleder, Dagbladets stiftelse  
- Styremedlem, Nordisk administrativt forbund, Norsk avdeling (til 

våren 2009)  
- Medlem av direksjonen, Polyteknisk forening (til våren 2009)  
- Div. ekspertoppdrag, Europarådet  
- Medlem av diverse redaksjonsråd m.v. i flere land.  
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Jo Stigen 
postdoktor 

 

1 Forskningsvirksomhet 
a) Virksomhet: 
Også dette året har forskningsarbeidet mitt vært mye knyttet til forsker-
gruppen ”Internasjonale relasjoner”, med fokus på generelle og spesielle 
folkerettslige problemstillinger. I tillegg har jeg imidlertid vinklet min 
forskning mot norsk strafferett. Jeg har også avsluttet mitt arbeid med 
bidrag til læreboka ”Innføring i internasjonal strafferett, bygget på et 
omfattende samarbeid med andre institusjoner nasjonalt og internasjonalt. 
Jeg har også hatt en nokså utstrakt foredrags- og undervisningsvirksomhet, 
blant annet i Haag for Domstoladministrasjonen, for PRIO, for 
Utlendingsdirektoratet, for Universitetet for miljø- og biovitenskap og for 
Forsvarets stabsskole. Ellers har jeg på fakultetet blant annet holdt 
hovedforelesningene i alminnelig folkerett høsten 2009. Jeg har også 
administrert og videreutviklet faget ”International criminal law” som for 
syvende året på rad har samlet nærmere 50 studenter fra inn- og utland. I 
desember ble jeg redaktør for Nordic Journal of Human Rights (tidligere 
Nordisk tidsskrift for menneskerettigheter).  

b) Publikasjoner: 
- ”Universaljurisdiksjon – en kritisk analyse”, Tidsskrift for 

rettsvitenskap 2009; Vol. 22 (1), s. 1-46.  
- Environmental security and the UN Security Council, i Security: A 

Multidisciplinary Approach, Brill Academic Publishers, 2009.  
 

2  Undervisning ved Det juridiske fakultet 
- hovedforelesningene i alminnelig folkerett 
- internasjonal strafferett 
- sommerskolen for studenter fra Nord-dakota 
- public international law; ”use of force” 
- public international law; “ethnic challenges” 
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-  studentveiledning 
- laget og sensurert eksamen 
 

5 Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 
fakultetet 

- etterutdanning for norske dommere i regi av Domstoladministrasjonen 
(Haag) 

- foredrag for Forsvarets stabsskole 
- foredrag for PRIO 
- foredrag for Utlendingsdirektoratet 
- diverse undervisning for Universitetet for miljø- og biovitenskap 
 

6  Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 
- The ICC and Complementarity: From Theory to Practice, Haag, 15.-16. 

september 2009 
- Cosmopolitan Justice and its Discontents: Interdisciplinary Conference, 

Oslo, 15.-16. oktober  
 

7 Annen virksomhet 
- ”Utlevering fra Jemen er urealistisk”, intervju i NRK kveldsnytt, 16. 

februar 
- ”Kan leve fritt alle sine dager”, intervju i Nettavisen, 27. februar 
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Sigrid Stokstad 
stipendiat 

 

1 Forskningsvirksomhet 
a) Virksomhet: 
Jeg har hovedsakelig arbeidet med phd-avhandlingen ”Lokalt selvstyre i 
Norge?” og undervist. 

b) Publikasjoner:  
- Ingen 

 

2 Undervisning ved Det juridiske fakultet 
-  Kurs i forvaltningsrett og statsrett på 2. avdeling i vårsemesteret.  
 

5 Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 
fakultetet 

- Presentasjon av avhandlingsarbeidet for forvaltningsrettsmiljøet i 
Bergen ”Lokalt selvstyre i Norge?” 02.06.2009 

 Innlegg på møte i Kommunalrettslig forum ”Markaloven og det lokale 
selvstyret” 10.06.2009 

 Foredrag på konferanse om Lokaldemokratiet under press på 
Høgskolen i Oslo ”Er Europeisk charter om lokalt selvstyre til hinder 
for statlig styring av lokaldemokratiet?” 22.10.2009 

- Presentasjon av avhandlingsarbeidet på møte i Demosregs delprosjekt 
”Politisk styring i et flernivåsystem – lokal implementering av statlig 
politikk” 11.12.2009 

 

6 Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 
- Deltakelse i doktorgradsprogrammet (Blant annet nasjonalt phd-

seminar sept. 2009, presentasjon av kapitlet ”Law and values: 
Reflections on Method” i Neil MacKormick Institutions of law.) 



- 114 - 

 

- Constitutions and institutions 30.11 og 1.12.2009 
 

7 Annen virksomhet 
- Deltakelse i rettsteorikollokvium 
- Sekretær i Rådet for taushetsplikt og forskning fram til juni 2009 
 Styremedlem i Kommunalrettslig forum 
- Studieopphold i Paris nov. 2009 
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Vibeke Blaker Strand 
Stipendiat 

 

1 Forskningsvirksomhet 
Virksomhet: 
Arbeid med PhD-avhandling som foreløpig har tittel: ”Diskrimineringsvern 
og verdikonflikter i Norge. Aktualisert gjennom individers utøvelse av 
religion og livssyn.” 

Publikasjoner: 
- "Forskjellsbehandling på grunn av religion og livssyn ved ansettelser i 

tros- og livssynssamfunn" i Helga Aune, Ole Kristian Fauchald, Kåre 
Lilleholt og Dag Michalsen (red.) ”Arbeid og rett. Festskrift til 
Henning Jakhellns 70-årsdag”, Cappelen akademisk forlag 2009.  

- Vurdering på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet: 
”Unntaksbestemmelse for trossamfunn i likestillingsloven”. Inntatt i 
Kvinnerettslig skriftserie nr. 80/2009. 

- ”Likestill og effektiviser menneskerettighetene!” Sammen med 
Henning Jakhelln: Leder i Lov og Rett nr. 4 2009 s. 193-194. 

- Debattinnlegg i Klassekampen 7. mai 2009: ”Regjering uten verdier?” 
- Debattinnlegg i Dagbladet 28. juni 2009: ”Gir seg før målstreken”. 
 

2 Undervisning ved Det juridiske fakultet 
Jeg har fullført min undervisningsplikt. 

 

5 Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 
fakultetet 

- 27. januar 2009: Deltaker i debatt vedrørende inkorporering av FNs 
kvinnekonvensjon i menneskerettsloven, sammen med 
regjeringsadvokat Sven Ole Fagernæs og Diskriminerings- og 
likestillingsombud Beate Gangås. Arrangør: International Commission 
of Jurists (ICJ) Norge 
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- 5. februar 2009: Bidragsyter under CULCOM-seminar om 
”Rettferdighet”. ”Samtale om rettferdighetens grenser: Kan den 
religiøse diskrimineringsretten forsvares?” sammen med Jorunn 
Økland og Stina Solhøy. 

- 14. april 2009: Innlegg under lunsjseminar Landsforeningen for 
lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LLH) 

- 25. september 2009: Midtveisevaluering av mitt ph.d.-prosjekt: 
"Diskrimineringsvern og trosfrihet. Rettighetsavveininger innen 
utdanning og arbeidsliv i Norge". Kommentator: Mads Andenæs. Sted: 
Domus Nova. 

- 25.-27. november 2009: Nordisk forskningskonferanse om kjønn og 
rett – teori og metode. Tromsø/Sommarøy. Holdt innledning: 
”Likebehandlingsprinsippet og avveininger mellom likhet og frihet”. 

 

6 Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 
- Deltakelse på arrangementer i tilknytning til KVIBALD 

(kvinnerettsdager, seminarer og faglunsjer). 
- Deltakelse på arrangementer i tilknytning til forskergruppen i 

rettigheter, individer, kultur og samfunn (RIKS). 
 

7 Annen virksomhet 
- Fra juni 2009: Vararepresentant i styret i det tverrfakultære 

forskningsnettverket Religion i pluralistiske samfunn (PluRel) 
- Vararepresentant for den faste observatøren for vitenskapelig tilsatte i 

midlertidige stillinger til fakultetsstyret. Funksjonstid: 02.12.08-
30.06.09. 

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

 

1. Forskningsvirksomhet 
a) Virksomhet: 
Sabbatical fra Januar 2009, studier ved John Jay College of Criminal 
Justice, CUNY, New York. Fra august deltatt på forskjellige faglige 
konferenser i Europa. 

b) Publikasjoner: 
- ”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 nr. 2/2009 (sammen med Morten Holmboe) 

- Det troverdige vitnet – den uskyldiges verste fiende, Juristkontakt, nr. 
5/2009 (sammen med Ingvild Mestad) 

- CSI finnes bare på TV Tidsskrift for Strafferett, nr 2/2009 
- Beliefs about factors effecting the rliability of eywitness testimony: A 

comparison of judges, jurors ande the general public, I Applied 
Cognitive Psychology 2009 (sammen men Magnussen, Melinder og 
Raja) 

c) Pågående prosjekter: 
- Nordic Network for research on Psychology and Law (NNPL): 

Rettspsykologi (se publiserte fellesartikler ovenfor) 
- Falske tilståelser – hva sier forskningen (artikkel) 
- To bokkapitler på engelsk vedr. forensic psychology 
 

4. Undervisning ved Det juridiske fakultet 
- Stipendiatveiledning. 
-  Strafferett 
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5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning 
utenom fakultetet 

- Foredrag om Forensic Psychology. Research and practical implications, 
Norske PHS-studenter, Norske Generalkonsulatet, New York, Mai 7, 
2009 

- Foredrag om Norwegian Cases Review Commission, The Innocence 
Project, New York, Mai 20, 2009 

 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 
- AP-LS (American Psychology and Law Society) Conference,  

San Antonio, Texas, 5-8 mars, 2009 
- EAPL (European Assosiation for Psychology and Law) Conference, 

Sorrento, Italia, 1-5 september, 2009 
- Rettspolitisk forenings høstseminar, Geilo, 18-20 september 2009 
- NNPL (Nordic Network for Psychology and Law) Conference, Tallinn, 

Estonia, 9-10 oktober, 2009 
 

7. Annen virksomhet 
- Hovedredaktør for Tidsskrift for Strafferett, Gyldendal Akademisk 
- Board member Nordic Network for Psychology and Law 
- Fagutvalgsmedlem (strafferett/straffeprosess), Juristenes 

Utdanningssenter 
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Marius Stub 
stipendiat 

 

1 Forskningsvirksomhet 
a) Virksomhet: 
Det meste av min forskning i 2009 har knyttet seg til min avhandling 
”Forvaltningens kontrollvirksomhet. Om undersøkelse og beslag i feltet 
mellom forvaltningsprosessen og straffeprosessen”.  

b) Publiserte arbeider: 
- ”Om forbudet mot husinkvisisjoner i Grunnloven § 102”, artikkel i 

Tidsskrift for Rettsvitenskap 2009 s. 388–444 
- ”Er reglene om bruk av tvangsmidler i avvergende og forebyggende 

øyemed forenelige med forbudet mot husinkvisisjoner i Grunnloven § 
102?”, betenkning i NOU 2009: 15 Skjult informasjon – åpen kontroll 
s. 420–449 (skrevet sammen med Alf Petter Høgberg) 

 

5 Faglige foredrag 
Jeg har holdt følgende foredrag for Juristenes utdanningssenter (øvrige 
foredrag tas ikke med): 

- ”Tilsynsvirksomhet og grensen mot etterforskning – en oversikt” 
- ”Begrenser straffeprosessuelle regler rekkevidden av tilsynsorganenes 

hjemmelsgrunnlag?” (sammen med Merete Meidell) 
- ”Enkeltvedtak – en vanskelig øvelse” 
- ”Beviskravene i forvaltningsretten” 
- ”Opplysningsplikt og selvinkriminering” 
- ”Hva er tilsyn?” 
- ”Hvor langt rekker tilsynsorganenes hjemmelsgrunnlag? – Noen 

grensespørsmål” 
- ”Hvilke grenser setter EMK for tilsynsvirksomheten?” 
- ”Når treffer tilsynsorganer enkeltvedtak?” 
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- ”Hvilke skranker setter EMK for adgangen til å foreta inngrep i 
advokaters taushetsplikt?” (sammen med Merete Meidell) 

 

6 Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 
- Nordisk prosessmøte 
- The Wire as Social Science Fiction 
- Overvåkning i en rettsstat (hvor jeg også holdt foredrag om 

Grunnloven § 102) 
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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 
spørsmål, menneskerettslige spørsmål knyttet til mennesker med 
funksjonsnedsettelser og personer med psykiske lidelser er blitt satt særlig i 
fokus. 

b) Publikasjoner: 
-  Syse, Aslak: Pasientrettighetsloven med kommentarer. 3. utg. 

Gyldendal Akademisk 2009, 541 s.  
-  Syse, Aslak: Den rødgrønne regjeringens siste statsbudsjett? Tidsskrift 

for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2009, s. 4-29 
-  Syse, Aslak (red.): Lovsamling for helse- og sosialsektoren 2009-2010. 

Gyldendal Akademisk 2009, 940 s. 
-  Syse, Aslak: Menneskerettslige aspekter ved tvangsmessig 

frihetsberøvelse, herunder om lovoppsatte vilkår. Kort om bruk av 
tvang i behandlingsøyemed i psykisk helsevern, i og utenfor institusjon. 
Vedlegg 2 til Utredning av gitt til Helsedirektoratet: Vurdering av 
behandlingsvilkåret i psykisk helsevernloven. Gjennomgang og forslag 
til nye tiltak i Tiltaksplan for redusert og kvalitetssikret bruk av tvang i 
psykisk helsevern (IS-1370), s. 118-179. 

-  Syse, Aslak (leder): Skjerpet kamp mot barnebortføring. Tidsskrift for 
familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2009, s. 129-133 
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-  Syse, Aslak (bokmelding): Retsbeskyttelsen af fostre og befrugtede æg. 
Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift 2009, s. 100-104 

-  Syse, Aslak; Helgeland, Geir: Reglene om «delt bevisbyrde» i norsk 
diskrimineringsrett. I: Arbeid og rett. Festskrift til Henning Jakhellns 
70-årsdag. Cappelen Akademisk Forlag, s. 585-604 

- Syse, Aslak; Thorne, Knut Fredrik.: Om legers "snoking" i egen og 
andres journal. Overlegen 2009 (4), s. 24-25 

-  Syse, Aslak; Haugli, Trude; Johansen, Øivind; Lund, Anne Margrethe; 
Stenersen, Margurethe; Sunde, Arne; Gulbrandsen, Gitte; Helgeland, 
Geir.: NOU 2009: 5 Farskap og annen morskap. Fastsettelse og endring 
av foreldreskap. 172 s. 

-  Holmøy, Trygve; Aarrestad, Sigurd; Engstrand, Per; Ottesen, Stig; 
Syse, Aslak; Førde, Reidun: Avslutning av respiratorbehandling ved 
amyotrofisk lateral sklerose. Tidsskrift for Den norske legeforening 
2009, s. 628-631 

 

2 Undervisning ved Det juridiske fakultet 
- Avdelingsansvarlig lærer 2 avd. 
- Introduksjonsforelesninger 2. avdeling (høst) 
- Forelesninger velferdsrett 2. avdeling (høst) 
- Kurs velferdsrett 2. avdeling (vår og høst) 
- Manuduksjoner velferdsrett 2. avdeling (vår og høst) 
- Forelesninger valgfag sosial vernerett (vår), 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 
- Ledet farskapsutvalget, oppnevnt i statsråd april 2008, avga NOU i 

mars 2009. 
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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, sykehus, 
poliklinikker og enkelte andre 

- Bedømmelse UiB (dr.juris) 
 

6 Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 
- KROM-seminar jan. 2009 
- Europeisk kongress om helserettslige spørsmål, Edinburgh 
- Europeisk kongress om trygderettslige spørsmål, Athen 
- Internasjonal kongress om Law and Mental health, New York 
 

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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Synnøve Ugelvik 
stipendiat 

 

1 Forskningsvirksomhet 
a) Virksomhet: 
Jeg arbeider med doktoravhandlingen min, leser, skriver, og innleder om 
den i inn- og utland. 

b) Publikasjoner: 
- (Et større antall særdeles) alvorlige straffbare handlinger: fire ord som 

forsvant i den nye SIS-loven. Kriminalpolitikk.uio.no 2009, UiO 
 

2 Undervisning ved Det juridiske fakultet 
- Strafferett for ikke-jurister (forelesninger og kurs) 
- Kriminalpolitisk seminar 
 

6 Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 
Del A: (phd-programseminar:) 
- 14.01.09 ph.d. seminar om menneskerettigheter  
- 27. – 29.05.09 rettsteoriseminar  
- 20.11.09 rettssosiologiseminar  
- 24.11.09 rettsøkonomiseminar  
Del B: 
- Societal Risk in a Legal Perspective, Oslo 15.og 16.juni – 2 (la frem 

paper) 
- European Society of Criminology årskonferanse, Ljubljana, Slovenia 9. 

– 12. September 2009 (la frem paper) 
- Nasjonalt doktorgradseminar i rettsvitenskap 21.-23.september 2009 

(Thorbjørnrud) 
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Nordisk: 
- Nordisk workshop i strafferett, Tromsø, 11.-14.06.09 (med 

presentasjon av eget prosjekt) 
- Nordisk prosessrettsmøte i Midelfart, Danmark, 20.-23.08.09 
Internasjonalt: 
- 10 years of Schengen Integration in the EU Acquis, Trier, Tyskland, 

23.-24.04.09 
 

7 Annen virksomhet 
- Hovedtillitsvalgt for Juristforbundet ved Universitetet i Oslo (og lokal 

ved JUS) 
- Styremedlem i Akademikerstyret ved Universitetet i Oslo 
-  Initiativtaker og leder for Stipendiatrådet ved Det juridiske fakultet 
- De midlertidige ansattes representant i Fakultetsstyret 
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Ken Uggerud 
Førsteamanuensis 

 

1 Forskningsvirksomhet 
a) Virksomhet: 
Sykmeldt store deler av 2009, dermed ble virksomheten begrenset til 
oppdatering av en rekke kommentarer i Norsk Lovkommentar, samt 
påbegynnelse av arbeider innenfor forvaltningsrett og menneskerettigheter. 

b) Publikasjoner:  
Også her er publikasjonene begrenset til de nevnte løpende kommentarene i 
Norsk Lovkommentar, ca. 20 i tallet. 

 

2 Undervisning ved Det juridiske fakultet 
Sykmeldt. 
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Geir Ulfstein 
Professor 

 

1 Forskningsvirksomhet 
a) Virksomhet:  
Forskningspermisjon (Université Paris I vår/Senter for grunnforskning 
høst). Sluttføring av boka The Constitutionalization of International Law 
og oppstart av prosjektet Should States Ratify Human Rights Conventions? 

b) Publikasjoner: 
- The Constitutionalization of International Law (medforfattere Jan 

Klabbers og Anne Peters) (Oxford University Press 2009) 
- Bokanmeldelse Bernhard Knoll, The Legal Satus of Territories Subject 

to Administration by International Organizations, Nordisk Tidsskrift 
for Menneskerettigheter, 3/2009, s. 376-377 

 

4 Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 
fakultetet 

- Legal Perspectives Pertaining to the Environmental and Resource 
Management at Three Geographical Levels: the Polar Regions, the 
Arctic and Svalbard, UNIS 23. 01. 

- The Maritime Zones around Svalbard: Present Status and Future 
Prospects, Centre for Oceans Law and Policy, University of Virginia, 
22.05., Seward, Alaska 

- International Supervision of Human Rights – A Threat to Democracy?, 
New York University 29.09 

-  The Effectiveness of Human Rights Monitoring in Terrorism Cases, 
26.11, European University Institute, Firenze 
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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 Naturressurs-
rett, skriving av flere vitenskapelige artikler 

- Internasjonal og nasjonal nettverksbygging 
- Mottakelsen av IUCN Academy of Environmental Law's Junior 

Research Scholarship Prize 2009 
- Utnevnelsen til Our Common Future Fellow, Volkswagen Stiftung 
- Permisjon fra 15.09.2009 (vikariat som seniorrådgiver i 

Miljøverndepartementet, Regjeringens klima- og skogprosjekt) 
b) Publikasjoner: 
Artikler: 
- Voigt, Christina (2009) Sustainable Security, 19 Yearbook of 

International Environmental Law (YbIEL) 2008, 163-196.  
- Voigt, Christina (2009) Year in Review, Country Report: German, 19 

Yearbook of International Environmental Law (YbIEL) 2008, x-xx.  
- Voigt, Christina (2009) Environmental Integrity and Non-

Discrimination in the Norwegian Emissions Trading Scheme, 18:3 
Review of European Community and International Environmental Law 
(RECIEL), 304-311. 

- Fauchald, Ole Kristian and Voigt, Christina (2009) Editorial: 
Integrating Climate and Energy Security into Law and Policy, 32 
Retfærd Nr. 3/125, 1-3. 

- Werksman, Jacob and Voigt, Christina (2009) Editorial: Carbon 
Finance and Investment, 2 Carbon and Climate Law Review, 133-34. 

- Voigt, Christina (2009) Responsibility for the Environmental Integrity 
of the CDM: Judicial Review of Executive Board Decisions, in: D. 
Freestone and C. Streck (eds.) ‘Legal Aspects of Carbon Trading: 
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Kyoto, Copenhagen and Beyond’ (Oxford: Oxford University Press), 
272-294. 

- Voigt, Christina (2009) 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 (eds.) ‘Climate Law and Developing 
Countries: Legal and Policy - Challenges for the World Community’ 
(Edward Elgar Publishing) 272-294. 

- Voigt, Christina (2009) Security in a ‘Warming World’: Competences 
of the UN Security Council for Preventing Dangerous Climate Change, 
in: C. Bailliet (ed.) ‘Security: A Multidisciplinary Normative 
Approach’ (Leiden: Brill Publishers), 291-312. 

- Voigt, Christina (2009) Year in Review, Country Report: Germany, 18 
Yearbook of International Environmental Law (YbIEL) 2007, 429-444.  

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

- Voigt, Christina (forthcoming in 2010) Den evige skog – opprinnelsen 
til konseptet ’bærekraftig bruk’, Rettshistorisk bok (K. Strøm-Bull, 
red.).  

Bøker og tidskrifter (red.): 
- Voigt, Christina, Sustainable Development as a Principle of 

International Law-Resolving Conflicts between Climate Measures and 
WTO Law, BRILL/Martinus Nijhoff Publishers (2009). 

- Werksman, Jacob and Voigt, Christina (eds.) (2009) Carbon Finance 
and Investment, 2 Carbon and Climate Law Review 2009, 133-197. 

- Fauchald, Ole Kristian and Voigt, Christina (eds.) (forthcoming in 
2009) Integrating Climate and Energy Security into Law and Policy, 32 
Retfærd Nr. 3/125.  

Book Reviews: 
- Voigt, Christina (2009) Klaus Bosselmann, The Principle of 

Sustainability (Ashgate Publishing 2009) 19 Yearbook of International 
Environmental Law 2008, x-xx.  
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Pågående prosjekter: 
Bøker 
- Bugge, Hans Christian and Voigt, Christina, Innføring i klimaretten 

(forthcoming in 2009) Oslo: Universitetsforlaget. 
Artikler: 
- Voigt, Christina (forthcoming in 2010) Kyoto Compliance in Countries 

with Economies in Transition, in: J. Brunnée, M. Doelle and L. 
Rajamani (eds.) ‘A Compliance System for the Post-2012 Climate 
Change Regime’ (Cambridge: Cambridge University Press).  

- Voigt, Christina (forthcoming in 2010) Sustainable Development in 
Practice: The Flexibility Mechanisms of the Kyoto Protocol, in: M. 
Emberland and C. Eriksson (eds.) ‘The New International Law’ (Lund: 
Raoul Wallenberg Institute Publications). 

- Voigt, Christina (forthcoming in 2010), bokanmeldelse: Michael Faure 
and Marjan Peeters (eds.) Climate Change and European Emissions 
Trading – Lessons for Theory and Practice (Edward Elgar Publishing 
2008) 3 Carbon and Climate Law Review 2009. 

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

 

2 Undervisning ved Det juridiske fakultet 
- Undervisning i International Economic Law, International 

Environmental Law (forelesninger og seminarer) 
- Eksamenssensor, studentveiledning: 3 x 60-poengs oppgaver, 1 x 30-

poengsoppgave. 
- Planlegging: PIL master opplegg og IEL kurs 
 

3 Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg 
- MILEN (UiOs tverrfakultære satsing på miljøendringer og bærekraftig 

energi), medlem av faglig koordineringsgruppe 
- KLIMA 21, medlem av arbeidsgruppe 3 (tema: Rammebetingelser og 

utslippsreduksjoner). Mål: Kartlegging av forskningsbehov innenfor 
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alle sektorer og i hele kjeden fra teknologisk forskning til 
samfunnsforskning. I tillegg skal forskningsområdet innen 
internasjonal, nasjonal og lokale virkemidler kartlegges.    

 

4 Deltakelse i lovgivningsarbeid o.l. 
- Miljøverndepartementet: Utarbeidelse av forslag til folkerettslig avtale 

for en ’REDD mekanisme’ (Reduced Emissions from Deforestation 
and Forest Degradation in Developing Countries), (Norwegian 
submission to UNFCCC sekretariat for COP 15 i København desember 
2009) 

 

5 Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 
fakultetet 

Forelesninger: 
- 26.-28.1. 2009, UiO/SUM, seminar for PhD studenter, forelesning 

’Legal Perspectives on Climate Change’ 
- 21.-23.01./17.-20.2. 2009, Lund University, Course in International 

Environmental Law (36 hours) + eksamenssensur 
- 14.10.2009, UiO/SUM (SUM1000) ’Global klimaforendring og 

rettslige utfordringer’ 
Foredrag: 
- 14.01.2009, UiO, Forskergruppe (Internasjonale Relasjoner): Book 

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

- 15.01.2008 UiO, Forskergruppe for Naturressursrett: Book Launch: 
Voigt, Christina, Sustainable Development as a Principle of 
International Law. 

- 06.02.2009, Oslo, CULCOM Konferanse: Rettferdighet, Foredrag: 
Forurensning som rettferdighetsproblem: Klimakvotenes jus og 
politikk. 
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- 05.-07.03. 2009, Aarhus, Denmark, Internasjonal konferanse: ‘Beyond 
Kyoto: Addressing the Challenges of Climate Change’, foredrag: The 
Future of Climate Investment: Lessons Learned from the CDM  

- 10.-12.03. 2009, Copenhagen, Denmark, International Scientific 
Congress on Climate Change ‘Climate Change: Global Risks, 
Challenges & Decisions’, Foredrag: The CDM: Balancing 
environmental integrity, sustainable development and economic 
efficiency 

- 13.03.2009, UiO, Naturressursgruppa, Innledning: Oppdatering om 
internasjonal klima(retts)forskning 

- 17.03.2009, Økokrim, Oslo: Foredrag: ’Det globale karbonmarked: 
Muligheter for korrupsjon og misbruk’. 

- 31.03.2009 MILEN seminar: ’Forsker som samfunnsaktør’, innledning 
’Concerned Scientists Norway: Hvem vi er og hvor vi skal’ 

- 28.-29.05.2009, Montreal, Quebec, Canada, McGill University Faculty 
of Law, International Symposium on Treaty Regimes in Practice, 2 
Foredrag: Environmental Integrity and Non-Discrimination in the 
Norwegian Emissions Trading Scheme (29.05) og: North-American 
Climate Cooperation: The Norwegian Climate-Rainforest Initiative 
(28.05). 

- 25.-30.06.2009, Firenze, Italy, Global Environmental Integrity Group, 
International Conference: ‘State Sovereignty, International Law and 
Ecological Integrity’, Foredrag: State Obligations for Sale: The Global 
Carbon Market and State Sovereignty 

- 03.09.2009, Morogoro, Tanzania, Sokoine University, Foredrag: 
‘REDD: Legal Challenges’ 

 

6 Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 
- 05.02. 2009 EU kommisjonen, Oslo, EU ETS oppdatering 
- 06.02.2009, Oslo, CULCOM Konferanse: Rettferdighet  
- 05.-07.03. 2009, Aarhus, Denmark, Internasjonal konferanse: ‘Beyond 

Kyoto: Addressing the Challenges of Climate Change’ 
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- 10.-12.03. 2009, Copenhagen, Denmark, International Scientific 
Congress on Climate Change ‘Climate Change: Global Risks, 
Challenges & Decisions’ 

- 27.-28.04.2009, Nordic Environmental Law, Governance & Science 
Network, UiO/IOR: Consistency in Environmental Law  

- 25.05.2009, Konferanse: Krisens Mulighet, Soria Moria 
Konferansesenter, Oslo. 

- 28.-29.05.2009, Montreal, Quebec, Canada, McGill University Faculty 
of Law, International Symposium on Treaty Regimes in Practice 

- 16.06.2009, Seminar Forskergruppe i Naturressursrett, Voksenåsen, 
Tilpasning til klimaendringer 

- 25.-30.06.2009, Firenze, Italy, Global Environmental Integrity Group, 
International Conference: ‘State Sovereignty, International Law and 
Ecological Integrity’ 

- 31.8.-04.09.2009, Sokoine University,Morogoro, Tanzania, Workshop 
on REDD 

 

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

Security, Norsk temanr., 3/2009) 
- Editor, Carbon Finance edition, 2 Carbon and Climate Law Review 

2009 
- Legal Research Fellow, Centre for International Sustainable 

Development Law (CISDL), McGill University, Montreal, Canada 
(siden March 2009)’ 

- Medlemskap i International Law Association (ILA), Norwegian Branch 
(siden 2009) 

- Diverse søknader: PITRO/University of Dar es Salaam (Tanzania-
kooperasjon on REDD), NORAD (REDD: Legal Challenges and 
Solutions), NFR (Sustainable Companies) 
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Ingrid Wang Andersen 
Stipendiat  

 

1 Forskningsvirksomhet 
a) Virksomhet: 
Arbeid med Ph.D.- prosjekt om forvaltning av vannressurser i lys av EUs 
rammedirektiv for vannforvaltning. 

Pågående bok- og artikkelprosjekter: 
- Arbeid med bokprosjekt i samarbeid med Endre Stavang mf: 

Ekspropriasjonsrettslige emner (utgis i august 2010, Cappelen)  
- Arbeid med artikkel: Vilkåret om økonomisk tap ved ekspropriasjon av 

fallrettigheter 
 

2 Undervisning ved Det juridiske fakultet 
- Undervisning i fast eiendoms rettsforhold (kursundervisning) 
- Undervisning i forvaltningsrett (PBL-undervisning) 
- Basisgruppeleder på første avdeling 
 

5 Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 
fakultetet 

- Organisering av forvaltningsmyndighetene etter vanndirektivet. 
Miljørettslunsj, september 2009  

 

6 Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer.   
En rekke seminarer ol. i regi av Forskergruppe i Naturressursrett.   
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Nikolai K. Winge 
Stipendiat 

 

1 Forskningsvirksomhet 
a) Virksomhet: 
- Videre arbeid med doktorgradsprosjektet med foreløpig arbeidstittel: 

”Kampen om arealene”. 
b) Publikasjoner i 2009: 
Bok: 
- Bull, Kirsti Strøm; Winge, Nikolai Kristoffersen; Fast eiendoms 

rettsforhold – kort og godt.  Universitetsforlaget 2009 (ISBN 978-82-
15-01427-2) 160 s. 

Avisartikkel: 
- ”Får fritt spill” - om vindkraftsatsningen. Bergens tidende - 2009-01-29 

s. 7. 
 

2 Undervisning ved Det juridiske fakultet 
Fullført undervisningsplikt. 

 

5 Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 
fakultetet 

- ”Vindkraft i reinbeiteland.” Kurs i reindriftsrett; Juristenes 
utdanningssenter (JUS); 2009-03-26. 

- ”Den offentlige kontroll med fast eiendom, med særlig vekt på ny plan- 
og bygningslov.” Etterutdanningskurs for landmålere; Senter for etter- 
og videreutdanning (SEVU); 2009-04-18. 

- ”Normative virkemidler for en helhetlig arealforvaltning.” 
Etterutdanningskurs for landmålere; Senter for etter- og 
videreutdanning (SEVU); 2009-08-24. 

-  ”Plan og bygningsloven og forholdet til sektorlovgivningen.” 
Etterutdanningskurs for kommunale planforvaltere; Senter for etter- og 
videreutdanning (SEVU); 2009-11-25. 
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Tone Linn Wærstad 
stipendiat 

I foreldrepermisjon fra og med 11. mai og ut året 

 

1 Forskningsvirksomhet 
a) Virksomhet: 
Arbeid med doktorgradsavhandling ”Transnasjonale familierelasjoner. 
Aktuelle rettslige utfordringer.” 

 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet  
- Vår 2009:  
- Rettskilder til fots, 1. avdeling 
- Forelesninger i spesialfaget ”Women’s Law and Human Rights”  
 

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning 
utenom fakultetet 

- Deltakelse i radioprogrammet ”Sånn er livet”, NRK P2, april 2009 
- Gjesteskribent på Sosialdemokratiet.no om inkorporering av 

kvinnekonvensjonen, 1.mai 2009 
- Foredrag ”Muslimsk familierett i vestlige rettssystemer” for UNE, 12. 

november 2009 
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Frederik Zimmer 
professor 

 

1 Forskningsvirksomhet 
a) Virksomhet: 
Undervisning og forskning som vanlig, med en særlig vinkling mot inter-
nasjonal skatterett. 

b) Publikasjoner: 
- Blogg: Arveavgift og familiebedrifter. Skattebetaleren 2009 
- Exit taxes in Norway. World Tax Journal 2009 ;Volum 1.(1) s. 115-

148 
- Fra frynseskatterettens alminnelige del.. I: Arbeid og rett. Festskrift til 

Henning Jakhellns 70-årsdag. Cappelen Akademisk Forlag 2009 ISBN 
978-82-02-30235-1. s. 623-645 

- Høyesterettsdommer i skattesaker 2008. Skatterett 2009 ;Volum 4. s. 
305-367 

- Instituttlunsj: Skatteparadiser.. Instituttlunsj; 2009-03-10 
- Internasjonal inntektsskatterett (4.utgave). Universitetsforlaget 2009 

(ISBN 978-82-15-01456-2) 382 s. 
- Kronikk: Finansministeren og formuesskatten.. Dagens næringsliv 

2009 
- Lunsjseminar: Tax treaties - functions and interpretation.Lunsjseminar; 

2009-04-01 
- Lærebok i skatterett, 6. utgave. Universitetsforlaget 2009 (ISBN 978-

82-15-01589-7) 475 s. 
- Norways Antiavoidance Norm. Tax Notes International 2009 ;Volum 

55.(11) s. 921-926 
- Omgåelse og ulemper. Skatterett 2009 ;Volum 28.(3) s. 268-272 
 

2 Undervisning ved Det juridiske fakultet 
- Forelesninger i skatterett 4. avd. vår og høst 
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- Kurs i skatterett 4. avd. vår og høst 
- Kurs i selskapsrett 3. avd. vår og høst 
-  Forlesninger i skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer, 

internasjonal skatterett og merverdiavgift skatterett valgemne høst 
-  Rettskilder til fots, ett kurs vår 
-  Utarbeidet heldags praktikum (i skatterett) 4. avd. eksamen vår og 

tilsvarende liten praktikum i skatterett høst 
-  Sensur praktikum 4. avd. vår 
-  Oppgaveretting og -gjennomgåelse fakultetsoppgave skatterett vår og 

høst 
-  Rettet kursoppgaver selskapsrett vår og høst 
- Veileder for stipendiat Andreas Bullen 
- Biveileder for stipendiat Imran Haider 
-  Veileder for vit.ass. Ane Narum Nordby samt flere studenter som skrev 

30 sp avhandling, vår og høst 
- Nestformann oppgaveutvalg 4. avd eksamen høst 
 

3 Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg 
- Medlem av fakultetsstyret ved Det juridiske fakultet 
- Medlem av Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU)  
 

5 Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 
fakultetet 

- Forelesning om masteroppgaveskriving for skatterettsstudenter, i regi 
av adv.firma BAHR, 19. januar 

- Innledning på seminar i regi av International fiscal association (Norge) 
om Sølvik-dommen (Rt. 2008 s. 577) om bosted etter skatteavtalene, 
28. januar 

- Foredrag om bl.a. internasjonalisering av skatteretten på seminar i regi 
av Ernst & Young, Farris bad 5 mars 

- Innledning på instituttlunsj IOR om skatteparadiser 10. mars 
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- Innledning på folkerettslunsj om Tax treaties – functions and 
interpretation 1. april 

- Forelesning seks timer om internasjonal skatterett ved høyere 
revisorstudium ved Norges Handelshøyskole, 18. september 

- Kurs i regi av Juristenes utdanningssenter i Grunnleggende skatterett, 
syv timer forelesning, 22-23 oktober 

- To timer forelesning om domsanalyse i skatteretten, basert på dommer 
om fradragsrett for tap på fordringer, ved Handelshøyskolen Bis 
masterkurs i skatterett, 18 november  

- Innledning på lunsjseminar i underforskergruppen for internasjonale 
selskaper og utflyttingsskatt for selskaper, 16 desember 

- Skrevet skatterettskommentarer i Kapital  
- Veileder for doktorgradsstipendiat ved NHH 
-  Veileder for doktorgradsstipendiat ved Det juridiske fakultet, UiB 
- Norsk korrespondent for Tax Notes International 
-  Bedømt avhandlingen Mathieu Isenbaart: European Community Law 

and the Sovereignty of the Member States in direct taxation for 
European association of tax law professors’ Tax Thesis Award 

-  Peer review for tidsskriftet Intertax 
 

6 Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 
- Konferanse i Stockholm i regi av Svenskt Näringliv om aktuelle 

internasjonalrettslige skattespørsmål, 15-16 juni  
- International Fiscal Associations kongress i Vancouver, Canada, 30. 

aug.- 4. sept. Ledet panel i seminar om Special measures for temporary 
residents under kongressen 

- Minikonferanse ved Karlstads Universitet om tilleggsskatt, 16. oktober 
- Deltakelse på Nordisk skattevitenskapelig forskningråds konferanse om 

skattlegging av individer og varer ved grenseoverskridende mobiletet i 
Norden, 5 og 6 november 

 

7 Annen virksomhet 
- Høringsuttalele til NOU 2009: 19 Skatteparadis og kapitalflukt 
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- Professor II ved Norges Handelshøyskole 
- Medlem av Nordisk skattevitenskapelige forskningsråd 
- Medlem av redaksjonskomiteen for tidsskriftet Skatterett 
-  Medlem av styre og arbeidsutvalg i Fondet for dansk-norsk samarbeid 
- Medlem av styret i Lindemans legat 
- Leder av styret i stiftelsen Sat Sapienti 
- Medlem av rådet for Dronning Sonja internasjonale musikkonkurranse 
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Vedlegg 1 

Reglement for Institutt for Offentlig Rett 
Vedtatt av instituttrådsmøtet 27. nov 2003 

godkjent av Det juridiske fakultet 15. des. 2003 

 

§ 1 Instituttets organer 
Instituttet skal ha: 

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

§ 2 Instituttrådet 
 
§ 2.1 Instituttrådets saksområde 
Instituttrådet skal uttale seg om: 

• overordnede planer, prinsipper og prioriteringer for 
virksomheten  

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

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

lignende, innenfor de rammer som er gitt av overordnet organ 

For øvrig skal instituttrådet: 

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

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

§ 2.2 Sammensetning 
Instituttrådet skal ha elleve medlemmer: 

Instituttleder 
Nestleder 
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3 fast vitenskapelig ansatte 
2 midlertidig vitenskapelig ansatt 
2 teknisk/administrativt ansatte 
2 studenter 

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

§ 3 Valg 

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

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

• Studentrepresentantene velges av studentene på grunnlag av 
UiOs valgregler  

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

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

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

§ 4 Instituttleder 

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

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

Instituttlederen har ansvar for utadrettet nettverksbygging, informasjon og 
kontakt med eksterne samarbeidspartnere. 
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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 2009 

Tallene er samlet for Institutt for offentlig retts bibliotek og Rettshistorisk 
samling. Endring fra 2008 er satt i parentes. 

UTLÅN (inkl. utsendte kopier)         15.539 (+33%) 

INNLÅN Utsendte bestillinger       545 (-25%) 

  Mottatte innlån og kopier     574 (+3%) 

MOTTATTE BESTILLINGER           1.993 (+15%) 

KATALOGISERTE bind           1.108 b. (-2%) 

INNKJØP monografier i antall bind             730 b. (-4%) 

PERIODIKA I LØPENDE ABONNEMENT (trykt form)        157 (-12%)  

 

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) 483.148 

Abonnement              85.190 
Bøker                352.652 
Innbinding                45.342 
 

PERSONALE 

Bård Sverre Tuseth, universitetsbibliotekar og leder for instituttbiblioteket 
Karen Danbolt, hovedbibliotekar og leder for Rettshistorisk samling 
Beate Heilemann, hovedbibliotekar 
Zarah Faye Boone, studenthjelp 
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