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Innledning 

Året 2010 var et arbeidskrevende år for de fleste av instituttets ansatte. Slik 

er det å drive god forskning, undervisning og formidling. 

Et institutt som vårt består av to grupper fast ansatte medarbeidere, og tre 

grupper som har en mer tidsavgrenset tilknytning til IOR. 

Blant de om lag 25 fast ansatte vitenskapelige har det vært stabilitet, ingen 

avganger pga. alder, og to nye førsteamanuenser ble tilsatt i løpet av året, 

hvorav den ene tiltrådte høsten 2010, den andre tiltrer våren 2011. 

Kommende år forlater en professor stillingen sin pga oppnådd 70 års alder, 

og søkerne til 1-2 stillinger som førsteamanuensis er under bedømming. 

Det er altså en liten vekst blant de fast ansatte vitenskapelige.  

Kjønnsfordelingen er omtrent 2:1, dvs. dobbelt så mange menn som 

kvinner. Men dette forholdet er bedret gjennom de siste årene, og de neste 

seks professorer som faller for aldersgrensen er menn, mens rekrutteringen 

stort sett skjer med et likt antall av hvert kjønn.  

IOR fikk ikke gjennom et forslag i fakultets tilsettingsorgan om at de 

stillingene som nå er under bedømming, skulle ha en mer aktiv 

kjønnskvotering enn den moderate som sier at fortrinnsrett skal gis til det 

underrepresenterte kjønn ved ellers «like eller tilnærmet like» 

kvalifikasjoner. Instituttledelsen arrangerte høsten 2010 en arbeidslunsj og 

et møte – «kvinnelige professorers dag» – for å vurdere utfordringene og 

øke synligheten av de kvinnelige fast ansatte gjennom undervisningen i 

obligatoriske fag og andre mulige tiltak. 

Administrasjonen består også av fast tilsatte medarbeidere under ledelse av 

en kontorsjef. Ulla Ruud takket av som kontorsjef i løpet av året. Som ny 

kontorsjef, etter ekstern utlysning og intervjuer blant fire aktuelle 

kandidater, er innstilt Øyvind Henden som hele året 2010 fungerte som 

kontorsjef. Det har vært en del vikariater i administrasjonen pga. 

graviditetsrelatert fravær og ved at stillinger har stått ledige i påvente av 

ansettelse av ny kontorsjef. Ved utløpet av 2011 burde IOR igjen ha en 

stabil administrativ bemanning. Alle ansatte i administrasjonen har bidratt 

aktivt til å underbygge IORs oppgave om å være et godt arbeidssted der det 
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drives kvalitativt og kvantitativt god virksomhet innenfor universitetets 

hovedoppgaver, forskning, undervisning og formidling.  

Fra medarbeidersamtalene med de vitenskapelige ansatte framgår at alle 

synes godt fornøyd med servicen fra institutt- og fakultetsbiblioteket og 

med brukerstøtten på IKT-området, og at dette er en styrke for IOR som 

forskningsarbeidsplass. 

Ethvert aktivt forskningsinstitutt har et godt tilfang av stipendiater som er 

viktige vitenskapelige medarbeidere med IOR som midlertidig 

arbeidsplass. Stipendiatene bidrar aktivt til at kritisk tenkning holdes i hevd 

og ved at nye rettsspørsmål reises. I stor utstrekning vil det også være blant 

de tidligere stipendiatene at rekrutteringen til de faste stillingene finner 

sted. Av de om lag 30 stipendiatene som i løpet av 2010 var knyttet til 

instituttet, avsluttet tre med å forsvare sin ph.d. avhandling og fratrådte 

derved stipendiatenes rekke. Det er jo ett av formålene med disse 

stillingene. En av de tre doktorandene er fortsatt ved instituttet med 

gjennomføringsstipend. 

I tillegg er det ved årsskiftet 2010/2011 fire ansatte i postdoktorstilling, to 

av disse ble ansatt i løpet av året. Det er videre fem professorer II i arbeid, 

hvorav en kontrakt ble fornyet i løpet av året mens en utløp ved årets slutt. 

Det er to professorer emeritus. Det er ved årsskiftet 2010/2011 tilknyttet 

fem personer med tittel «forsker» hvor et flertall er gjesteforskere fra 

utlandet. 

Den siste gruppen med tilknytning til IOR er viderekomne studenter som 

ansettes som vitenskapelige assistenter i halv stilling, med plikt til å skrive 

avhandling og til å arbeide for instituttet og dets vitenskapelige ansatte 

etter nærmere retningslinjer. Rett før årsskiftet 2010/2011 var det 15 

vitenskapelige assistenter knyttet til IOR. Da hadde det vært utskiftning av 

halve staben midt i arbeidsåret. 

Vesentlige deler av forskningen ved Det juridiske fakultet har de siste fem 

årene vært organisert i forskningsgrupper som skal samle forskere på tvers 

av institutt- og fakultetsgrenser. Fem av de åtte forskergruppene har hatt 

IOR som base, også i 2010. Det dreier seg om Internasjonale relasjoner 

(etablert 2005, leder: Ole Kr. Fauchald), Individer, kultur og samfunn 
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(etablert 2005, leder: Anne Hellum), Konstitusjonelle studier (etablert 

2005, leder: Eivind Smith), Rett, samfunn og historisk endring (etablert 

2008, leder: Dag Michalsen) og Samfunnskontroll og rettssikkerhet 

(etablert 2006, leder Heidi Mork Lomell). Ved årsskiftet flyttes ansvaret 

for den sistnevnte gruppen fra IOR til Institutt for kriminologi og 

rettssosiologi. I tillegg har Hans Chr. Bugge ledet forskergruppen for 

naturressursrett (etablert 2005) som har Nordisk institutt for sjørett som 

vertsinstitutt.  

Forskningsrådet gjennomførte i 2009 en større evaluering av juridisk 

forskning i Norge, og IOR kom rimelig godt ut av denne evalueringen som 

ble foretatt av et bredt sammensatt internasjonalt panel. Evalueringen 

resulterte i en økt pott til juridisk forskning, og fra fakultets side har 

prosjekter knyttet til IOR blitt prioritert i den nasjonale konkurransen om 

disse midlene.  

Fakultetet tok selv initiativet til en evaluering av forskningsgruppenes 

virksomhet, også denne ved et bredt sammensatt panel. Også her var 

tilbakemeldingen stort sett positiv. Innstillingen fra panelet er ved årsskiftet 

ute til vurdering blant forskergruppene, grunnenhetene mv. 

Personaloppfølgingen i løpet av 2010 har bestått i at instituttleder har hatt 

medarbeidersamtaler med de fast ansatte i vitenskapelig stilling, mens 

nestleder gjennomførte samtaler med stipendiatene. Fungerende kontorsjef 

gjennomførte medarbeidersamtaler med de administrativt ansatte. 

Instituttleder og kontorsjef hadde gruppesamtaler med de vitenskapelige 

assistentene i to grupper.  

Økonomien til instituttet har i 2010 vært tilfredsstillende. Utgiftene har 

vært høyere enn i et normalår, bl.a. på grunn av forhøyede 

personalkostnader som følge av det store vikarbehovet i administrasjonen. 

Implementeringen av en ny budsjettmodell for fakultetet har også gitt 

utfordringer.  

HMS-arbeidet har vært prioritert. Instituttledelsen har hatt møter med 

hovedverneombudet, og det har vært en rekke møter knyttet til de 

vanskelige bygningsmessige forholdene under refundamenteringen av DB. 

Instituttleder har også gjennomført oppfølgingssamtaler med enkelte av 
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instituttets medarbeidere der dette har framstått som nødvendig eller 

hensiktsmessig pga sykdom eller av andre grunner.  

Instituttets personale er fordelt på to bygninger, Domus Bibliotheca (DB 

eller Vestbygningen) og Domus Nova (DN – den tidligere helseråds-

bygningen). Bortsett fra midlertidige bygningsmessige problemer i DB er 

kontorsituasjonen tilfredsstillende, takket være et effektivt samarbeid med 

våre søsterinstitutter, men det er klart uhensiktsmessig å være delt mellom 

to ulike arbeidssteder. Til dels er det også slik at det er faglig 

(nasjonal/internasjonal) og alders- og kjønnsforskjell mellom de viten-

skapelige ansatte i de to bygningene. 

Instituttledelsen lot derfor en felles identitetsbygging rundt IOR være et 

sentralt tema på instituttseminaret høsten 2010. Av samme grunner prøver 

ledelsen å holde de faglige og administrative møtene vekselvis i de to 

bygningene slik at disse framstår som likeverdige. Det kan være ulike 

meninger om i hvilken utstrekning instituttet er «fragmentert», men den 

nevnte separasjonen gir uansett visse utfordringer. Fakultetet arbeider for 

en samlet geografisk løsning for samtlige fem institutter i hensiktsmessige 

lokaler i sentrum. Om dette arbeidet lykkes, vil det også være en fordel for 

IOR. 

Instituttrådet ved IOR gjennomførte tre møter i 2010. Det ble også 

gjennomført flere allmøter om aktuelle saker, samt interne høringer, for å 

sikre bred deltagelse i viktige beslutningsprosesser. 

Ansatte ved IOR utfører viktige undervisningsoppgaver ved fakultetet. To 

av de fem avdelingene har ansvarlig avdelingslærer fra IOR; det gjelder 

andre avdeling (Erik Boe) og fjerde avdeling (Anne Robberstad). Det 

meste av undervisningen ved fakultetets lærere ved disse to avdelingene 

gjøres av ansatte ved IOR. I tillegg undervises det i første og tredje 

avdeling (basisgrupper, samt faget rettshistorie), og i mange av valgfagene 

i femte avdeling er det fagansvarlige lærere fra IOR. Selv om 

undervisningsplanlegging og -gjennomføring ligger til fakultet, vil IOR 

føle ansvar for å sikre kvalifiserte lærere i sentrale offentligrettslige fag. 

Dette går fram av stillingsutlysninger og vurderinger under tilsettinger. 

Også ansvar for engelskspråklige undervisningsfag ligger til ansatte ved 
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IOR, for eksempel er instituttets nestleder (Cecilia Bailliet) også Director 

of the Masters Program in Public International Law. 

Tilsatte ved IOR utfører videre en rekke oppgaver ellers i samfunnet som 

ledere/medlemmer av offentlige utredningsutvalg, granskningsoppdrag, 

bedømmingsoppdrag nasjonalt og internasjonalt, som forskningsgruppe-

leder, styreleder og styremedlem i Senter for grunnforskning (Centre for 

Advanced Study – CAS), og i hele 2010 var det valgt en viserektor ved 

Universitetet i Oslo og to prodekaner ved Det juridiske fakultet blant de 

tilsatte professorer ved IOR. En av IORs professorer ble i desember 2010 

valgt til medlem av FNs barnekomité. Også ellers deltar instituttets 

medarbeidere i en rekke internasjonale organisasjoner og forsknings-

nettverk. 

Ansatte ved IOR har i løpet av 2010 stått for redigering og utgivelse av 

antologier utgitt på internasjonale og nasjonale forlag, og for publisering av 

monografier, lovkommentarer og en rekke artikler i anerkjente 

fagtidsskrifter og andre publikasjonskanaler. De ansattes bidrag til 

forskning og forskningsformidling framgår av årsmeldingen. Det gjør også 

den rekke av lunsjseminarer og andre faglige sammenkomster som foregår 

gjennom et arbeidsår. IOR var vertskap for flere viktige internasjonale 

konferanser 2010, og IOR har tatt flere utfordringer i samband med 

feiringen av Universitetets 200 års jubileum i 2011. Medarbeidere ved 

instituttet deltar også aktivt i planleggingen av grunnlovsjubileet i 2014, 

blant annet gjennom planlegging av seminarer og bokproduksjon. IOR vil i 

2014 være vertskap for The International Association of Constitutional 

Law IX Congress. Slike kongresser holdes hvert fjerde år. 

Til slutt vil vi minnes Anders Bratholm som i mange år var professor ved 

IOR og som døde 8. juli 2010. Castbergs minneforelesning ble holdt på 

hans 90-årsdag 7. januar og var viet barnerett som er et fag der han var en 

pioner. Vi kunne deretter feire kvelden sammen med Anders, og hvor godt 

forberedte talere understreket betydningen av hans rettsvitenskapelige og 

rettspolitiske innsats. 

Aslak Syse 

Instituttleder 
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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. desember 2003 (se vedlegg 1). 

Generell informasjon om organisasjon, ledelse m.v. 

Organisasjon 

Instituttet hører under Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. 

Ledelse 

Instituttlederen er øverste leder for Institutt for offentlig rett. 

Instituttrådet 

Instituttrådet har i 2010 hatt følgende sammensetning: 

Leder  Professor Aslak Syse (instituttleder) 

Nestleder Professor Cecilia Bailliet (nestleder) 

Representanter for det faste vitenskapelige personale: 

Professor Marit Halvorsen 

Professor Dag Michalsen 

Professor Anne Robberstad 

Vararepresentanter: 

Første vara Professor Hans Christian Bugge 

Annen vara Professor Ståle Eskeland 

Tredje vara Professor Eivind Smith 
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Representanter for det midlertidig ansatte vitenskapelige personale: 

Stipendiat Thomas Frøberg  

Stipendiat Anine Kierulf 

Vararepresentanter: 

Første vara  Stipendiat Synnøve Ugelvik 

Annen vara  Stipendiat Vikram Kolmannskog (fratrådt 1.6.10) 

Representanter for det administrative personale: 

Overingeniør Kjetil K. Frantzen 

Konsulent Margrethe Østbø 

Vararepresentanter: 

Første vara  Overingeniør Kari B. Oppi (fratrådt 1.10.10) 

Annen vara  Førstekonsulent Elisabeth Wenger-Hagene 

Representanter for studentene: 

2 representanter fra Juridisk studentutvalg 

Fungerende kontorsjef Øyvind Henden har vært sekretær for instituttrådet. 

Instituttets representasjon i fakultets- og universitetsorganer 

Instituttet inngår som en del av det større fellesskap som fakultetet 

representerer og en rekke medarbeidere har i 2010 deltatt i avgjørelses-

organer på forskjellige nivåer: 

Rektoratet  Ragnhild Helene Hennum, viserektor  

Dekanatet  Inger-Johanne Sand, prodekan for forskning 

   Marit Halvorsen, prodekan for undervisning  

Fakultetsstyret Marit Halvorsen, prodekan for studier 

Frederik Zimmer, repr. for vitenskapelige ansatte 

Vararepresentanter for vitenskapelige tilsatte: 

1. vararepresentant: Alf Petter Høgberg  

4. vararepresentant: Cecilia Bailliet  

Prodekan Inger-Johanne Sand har tale- og forslagsrett. 
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Stipendiat Synnøve Ugelvik er fast observatør for 

vitenskapelig tilsatte i midlertidige stillinger. 

Innstilling og tilsettingsutvalg:  Frederik Zimmer 

Programutvalget for master i rettsvitenskap (PMR): 

Avd. ansvarlig for 2. avd.  Professor Erik Boe 

Avd. ansvarlig for 4. avd. Professor Anne Robberstad 

Likestillingsutvalget: Stipendiat Maria Astrup Hjort  

Professor Cecilia Bailliet (vara) 

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 2010 er gjort opp med en utgående balanse  

(UB) på kr 206 328. UB må imidlertidig korrigeres for enkelte  

feilkilder, herunder primært manglende føring av internhusleieutgifter i  

desember måned. Korrigert for manglende internhusleieutgifter har IOR en 

negativ UB på kr 153 672. 

IOR har videre en rekke utestående fordringer m.v. hvor inntekten er utsatt 

til 2011. Om disse tas med i beregningen får vi en positiv UB på ca. 700 

000 kroner, hvilket er 700 000 kr mer enn hva som ble lagt til grunn for 

budsjettet for 2010. 

Resultat (”underskudd”) for 2010 isolert sett er på 1,5 millioner kr,  

hvilket er vesentlig høyere enn budsjettert. Delvis skyldes dette de utsatte 

inntektene, delvis at instituttet har hatt ekstraordinært høye kostnader i 

2010. Noen faktorer kan fremheves særskilt: 

- Redusert lønnsfinansiering fra fakultetet (en halv stilling er inndratt) 

er en vesentlig årsak til underskuddet. 
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- Instituttet har hatt ekstraordinært store lønnsutgifter i 

administrasjonen som følge av stort vikarbehov i 2010. 

- Instituttet har hatt uvanlig stor faglig aktivitet i 2010, herunder en 

del aktiviteter (og utgifter) som ble utsatt fra 2009 til 2010. 

- Innfasing av ny budsjettmodell ved Det juridiske fakultet har vist seg 

å medføre større kostnader for IOR enn antatt.  

Den økonomiske situasjonen er samlet sett tilfredsstillende, men instituttet 

må normalisere kostnadsnivået slik at det er i tråd med inntektsgrunnlaget. 

Årsregnskap 2010 Budsjett Regnskap 

Andre inntekter  3 228 002  2 129 515  

Bidragsinntekter fra NFR   26 667  

Oppdragsinntekter   132 707  

Bevilgning/bidrag fra KD  40 787 585  38 786 949  

Bevilgning/bidrag benyttet til investeringsformål - 30 000 - 453 879 

Inntektsført av forpliktelser ved avskrivning    53 170  

Egenandel 2 356 000  1 899 404 

Sum inntekter 41 629 587 38 775 724 

Fast lønn 25 565 196 24 845 565 

Variabel lønn 53 012 50 903 

Feriepenger 3 067 821 3 216 390 

Sosiale kostnader 7 822 175 8 070 518 

Offentlige refusjoner - 2 601 000 - 4 197 752 

Andre lønnskostnader   2 437 

Sum lønnskostnader 33 907 204 31 988 061 

Andre driftskostnader 7 740 531 6 512 342 

Sum driftskostnader 7 740 531 6 512 342 

Avskrivninger   53 170 

Sum avskrivninger   53 170 

Avsluttede prosjekter: Bidrag   15 824 

Sum avsluttede prosjekt   15 824 

Totalt for året - 18 148 206 328 
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Eksternfinansierte prosjekter 

IOR har en stor og sunn prosjektportefølje som gir instituttet betydelige 

inntekter (overhead). Under følger en oversikt over eksternfinansierte 

prosjekter ved instituttet som var aktive i 2010. Prosjektene er de aller 

fleste tilfeller bidragsprosjekter; 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). 

- 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 (norsk-kinesisk samarbeidskonferanse i 2010). 

- Et trygdesystem i sterk forandring (inkl. ph.d.-prosjekt Imran Haider). 

- Human rights and gender dimensions of water governance in Africa 

(inkl. 2-årig postdoktorprosjekt; stillingen utlyses i 2011). 

- Justice in the Risk Society (inkl. ph.d.-stilling Synnøve Ugelstad + 2-

årig forskertilsetting av Heidi Mork Lomell). 

- International tribunals (inkl. ph.d.-prosjekt Nils Langtvedt). 

- Minoritetskvinners diskrimineringsvern: Fra formelle til reelle 

rettigheter (FFRR/IMER) (inkl. ph.d.-prosjekt Tone Wærstad). 

- YbIEL - Yearbook of International Environmental Law. 

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). 



- 12 - 

 

- Reformbehov i offentlig rettshjelp. 

Finansiering fra Kunnskapsdepartementet 

- Bruken av rettslige standarder som styringsmiddel i utdannings- og 

skoleverket (postdoktorprosjekt Helga Aune). 

- Skolerettsprosjektet (vitenskapelig assistent i skolerett/utdanningsrett). 

- Vurdering av opplæringslovens kapittel 9a om elevers rett til et godt 

psykososialt miljø og hensiktsmessigheten av en elevombudsordning. 

Oppdragsprosjekt for Kunnskapsdepartementet. 

- Finansiering fra Utenriksdepartementet. 

- Diplomkurs i kvinnerett (Zimbabwe-samarbeidet). 

- 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). 

- Utdanning og klagesaker – en analyse av fylkesmannens praksis. 

Oppdragsprosjekt for Fylkesmannen i Oslo og Akershus. 

- 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).  
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Instituttets ansatte 

Professorer 

Backer, Inge Lorange (f. 46) 

Bailliet, Cecilia Marcela (f. 69) (nestleder) 

Boe, Erik M. (f. 43) 

Bugge, Hans Christian (f.42) 

Eng, Svein (f. 55) 

Eskeland, Ståle (f. 43) 

Fauchald, Ole Christian (f.65) 

Halvorsen, Marit  (f.57) (50% stilling) (prodekan) 

Hellum, Anne (f. 52) 

Hennum, Ragnhild (f. 67) (viserektor) 

Hov, Jo (f.41) 

Høgberg, Alf Petter (f. 71) 

Johnsen, Jon Thorvald (f.42) 

Kjønstad, Asbjørn (f. 43) 

Michalsen, Dag (f.57) 

Robberstad, Anne (f.51) 

Sand, Inger Johanne (f.52) (prodekan) 

Sandberg, Kirsten (f.54) 

Smith, Eivind (f.49) 

Stigen, Jo Martin (f. 64) (professor fra 15.9.10) 

Stridbeck, Ulf (f.49) 

Syse, Aslak (f. 46) (instituttleder) 

Ulfstein, Geir (f.51) 

Zimmer, Frederik (f. 44) 

Professor II 

Ali Shaheen Sardar (f. 55) (åremål 15.03.04–31.12.10) 

Gjems-Onstad, Ole (f. 50) (åremål 01.03.05–01.03.10)  

Gjems-Onstad, Ole (f. 50) (nytt åremål 01.03.10–01.03.15) 

Ketscher, Kirsten (f. 47) (åremål 01.07.07–30.06.12) 

Myhrer, Tor-Geir (f. 52) (åremål 01.01.06–31.12.11) 

Skjørten, Kristin (f. 58) (åremål 15.08.09–14.08.14) 
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Professor emeritus 

Fleischer, Carl August (f. 36) 

Jakhelln, Henning (f. 39) 

Førsteamanuenser 

Stigen, Jo Martin (f. 64) (01.07.10–15.09.10; så professor) 

Uggerud, Ken (f. 62)     

Postdoktorstipendiater 

Aune, Helga (f.69) (01.04.09–15.08.12) 

Eriksen, Christoffer (f. 80) (01.10.10–30.09.14) 

Nguyên-Duy, Iris (f. 74) (01.09.10–01.09.14) 

Stigen, Jo Martin (f.64)    (01.12.06–01.07.10) 

Voigt, Christina (f. 71)  (permisjon i hele 2010) 

Forskere 

Lomell, Heidi Mork (f. 67) (01.12.10–01.07.11) 

Gjennomføringsstipendiater 

Ikdahl, Ingunn (f.76) (01.11.03–13.11.11) 

Stipendiater 

Andersen, Ingrid Wang (f.82) (06.08.09–05.08.13) 

Bergh, Lars Magnus (f.76) (01.07.07–30.06.11) 

Bjørge, Eirik (f. 83) (01.09.10–31.08.13) 

Bullen, Andreas (f.76) (21.08.06–26.09.10) 

Frøberg, Thomas (f.83) (01.10.08–07.05.13) 

Furuseth, Eivind (f. 75) (04.10.10–03.10.14) 

Haider, Imran (f. 78) (01.10.08–30.09.12) 

Heide, Ola Rambjør (f.70) (15.08.06–10.03.11) 

Hjort, Maria Astrup (f.80) (01.02.07–06.12.12) 

Horn, Thomas (f. 73) (01.03.10–28.02.14) 

Junker, Eivind (f. 82) (01.06.10–31.05.14) 

Kierulf, Anine (f. 74) (04.01.09–31.12.13) 

Kolmannskog, Vikram Espen Odedra (f. 80) (01.01.10–31.05.10) 

Köhler-Olsen, Julia Franziska (f. 75) (01.09.06–18.11.11) 
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Langtvedt, Nils Christian (f.81) (17.09.07–17.09.11) 

Løvlie, Anders (f. 77) (01.11.06–30.09.12) 

Meidell, Merete (f. 74) (01.09.06–16.11.11) 

Nordeide, Ragnar (f. 78) (01.08.08–31.07.12) 

Nordrum, Jon Chr.Fløysvik (f. 74) (23.08.10–22.08.14) 

Platjouw, Froukje Maria (f. 83) (01.09.08–31.08.12) 

Stenmark, Mats Jonatan Iversen (f. 78) (01.11.10–31.10.14) 

Stokstad, Sigrid (f. 68) (01.03.08–29.02.12) 

Strand, Vibeke Blaker (f. 77) (22.08.05–26.06.11) 

Stub, Marius (f. 72) (01.04.05–24.03.10) 

Sunde, Inger Marie (f. 62) (01.10.05–31.01.10) 

Ugelvik, Synnøve (f. 78) (04.01.09–31.12.12) 

Winge Nikolai K. (f. 82) (01.08.07–08.10.11) 

Wærstad, Tone Linn (f. 77) (01.06.07–30.05.12) 

Assosierte stipendiater med hovedtilknytning ved andre institusjoner 

Andersen, Farhat Taj (veileder: Anne Hellum), Senter for tverrfaglig 

kjønnsforskning (UiO) 

Brynildsrud, Karsten (veileder: Kirsten Sandberg), Høgskolen i Oslo 

Jensen, Øystein Hønsi (veileder: Geir Ulfstein), Fridtjof Nansens Institutt 

Kassa, Tadesse (veileder: Hans Christian Bugge), Senter for utvikling og 

miljø (UiO) 

Plaquin, Heloise (veileder: Eivind Smith), Rouen, Frankrike (Co-tutelle) 

Vitenskapelige assistenter 

Asmyhr, Mali Gulbrandsen 

Aulie, Cathrine (arb.plass)  

Blücher, Eugenia 

Calvo, Maria Antonieta Alfaro 

Drazkowski, Alina Rebecca 

Endre, Stian Advocaat 

Ellingsen, Ole Christoffer (arb.plass) 

Faret, Mårten Brandsnes 

Fosse, Malin Helena Johanna (arb.plass)  

Granlund, Ane 

Hager, Matthias Emil 
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Haslie, Mari Alnes 

Hofman Sandra Catharina Alieda 

Jansen, Marianne Helene Willett 

Jensen, Siv-Tove 

Løvdal, Lene 

Nipedal, Julie 

Nordstrøm, Tina Storsletten 

Ramberg, Ketil 

Schanke Anette Louise 

Solheim, Ingunn 

Stene, Ingeborg (arb.plass)  

Søgaard, Simen Skjold 

Vangsnes, Jørgen 

Warp, Simen Kristoffer (arb.plass)  

Wehn, Trond  

Welstad, Trond Erik 

Prosjektleder 

Young, Zhou (f. 65) (02.11.09–28.02.10) 

Administrativt ansatte 

Bævre, Linn (f.80), avdelingsleder (vikar 01.03.10–31.12.10) 

Frantzen, Kjetil Kjørholt (f.78), overingeniør 

Henden, Øyvind (f.72), fungerende kontorsjef    

Kolbeinstveit, Atle (f.82), førstekonsulent (vikar 01.09.09–01.09.11) 

Oppi, Kari Brenna (f.46), overingeniør (til 01.10.10) 

Ruud, Ulla (f. 46), kontorsjef  (til 01.09.10) 

Saatchi Zoha (f. 78), overingeniør  

Wenger- Hagene, Elisabeth (f.72), førstekonsulent 

Østbø, Margrethe (f. 73), konsulent    

Aas, Else Vera (f.45), seniorkonsulent 

Biblioteksmedarbeidere tilknyttet instituttbiblioteket ved IOR 

Boone, Zarah Faye, studenthjelp (til august 2010) 

Danbolt, Karen, hovedbibliotekar 

Heilemann, Beate, hovedbibliotekar 
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Rolin, Helene, studenthjelp (fra september 2010) 

Tuseth, Bård Sverre, instituttbibliotekar 
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Forskningsvirksomhet 

Instituttet kan vise til solid publiseringsaktivitet i 2010. Instituttets 

produksjon er registrert i den nasjonale databasen for forsknings-

dokumentasjon, CRISTIN (www.cristin.no). 

Jo Stigen tiltrådte 1.7.10 som førsteamanuensis, og han har siden blitt 

tildelt professorkompetanse med virkning fra og med 15.9.10. Christina 

Voigt ble også ansatt som førsteamanuensis i løpet av 2010, men hun tiltrer 

først 15.4.11. Høsten 2010 ble to nye faste stillinger ved instituttet utlyst, 

og ni søknader bedømmes våren 2011. 

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. 

Instituttet fikk i løpet av året seks nye stipendiater. Faglig fordeler de seg 

på folkerett/mennerettigheter, lovgivningslære, miljørett (2) og strafferett 

(2). En stilling finansieres av et NFR-prosjekt under Naturressursretts-

gruppen, de øvrig fem har ordinær universitetsfinansiering. 

Instituttet var vertsinnstitutt for tre disputaser i 2010 (oversikt følger i 

senere avsnitt), og ytterligere en avhandling ble innlevert godkjent for 

forsvar i januar 2011. 

Stipendiat Andreas Bullen fikk i 2010 den prestisjetunge Mitchell B. 

Carroll Prize for sin ph.d.avhandling med internprising innen 

multiselskaper som tema. Prisen deles ut av International Fiscal 

Association (IFA) til doktorander under 35 år. Dette er den mest 

prestisjefulle utmerkelsen yngre skatteforskere kan få. Bullen har også fått 

tilbud om å publisere oppgaven sin i International Bureau of Fiscal 

Documentations Doctoral Series. 

Seminar- og konferansevirksomheten ved instituttet har som vanlig vært 

meget omfattende. Alle de fem forskergruppene tilknyttet instituttet har 

egne seminarrekker, og det har også flere andre av instituttets fagmiljøer. 

Blant de største arrangementene i 2010 var konferansen From ratification 

to implementation: CEDAW in International and National Law i regi av 
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forskergruppen RIKS og CAS-prosjektet ”Should States Ratify Human 

Rights Conventions?”, den nordiske konferansen Konstitusjonell 

beskyttelse av eiendomsretten på Det Norske Videnskaps-Akademi 15-

16.11 i regi av Forskergruppen i konstitusjonelle studier i samarbeid med 

Aarhus Universitet og Uppsala Universitet, samt den internasjonale 

konferansen The Creation of International Law - An Exploration of 

Normative Innovation, Contextual Application, and Interpretation in a 

Time of Flux på Bristol 6-7.august. Særskilt nevnes også den NFR-

finansierte nettverkskonferansen Implementation of Treaties on Economic, 

Social and Cultural Rights in China and Norway ved UiO 23-25.8, som var 

et samarbeid med de juridiske fakultetene ved tre kinesiske 

toppuniversiteter i Beijing, med sikte på å utvikle forskningssamarbeid. 

Begge de sistnevnte konferansene var tilknyttet forskergruppen 

Internasjonale relasjoner. 

Instituttet etablerte i 2010 ett nytt flerårig, eksternfinansiert prosjekt. 

«Human rights and gender dimensions of water governance in Africa: 

Actors, norms and institutions». Prosjektleder er professor Anne Hellum, 

og Forskningsrådet bidrar med 4,8 millioner kroner, og dette skal bl.a. 

finansiere en toårig postdoktorstilling ved IOR.  Utdanningsrettsprosjektet 

«Utdanning og klagesaker – en analyse av fylkesmannens praksis, 

skoleeiernes forvaltningskompetanse og elevenes rettssikkerhet» ble på 

oppdrag Fylkesmannen i Oslo og Akershus gjennomført i sin helhet i 2010. 

Instituttet har også påtatt seg prosjektet «Vurdering av opplæringslovens 

kapittel 9a om elevers rett til et godt psykososialt miljø og 

hensiktsmessigheten av en elevombudsordning» på oppdrag fra 

Kunnskapsdepartementet, med sluttføring våren 2011. 

Det er 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 2010 totalt sett i flertall på de tre 

rekrutteringsnivåene. På postdoktornivå var tre av fem kvinner, på 

stipendiatnivå 14 av 34, og blant de vitenskapelige assistentene 17 av 27 

(totalt 34 av 66). Mulighetene er dermed gode for å oppnå en god 

kjønnsbalanse på alle stillingsnivåer innen 2020. Det bør imidlertid nevnes 

at det har vært en vesentlig forskyvning i stipendiatmassen i løpet av året, 

siden seks av seks nytilsatte er menn. 



- 20 - 

 

Doktordisputaser:  

- Cand.jur. Ingunn Ikdahl forsvarte 21. juni sin avhandling «Securing 

women’s homes. The dynamics of women’s human rights at the 

international level and in Tanzania» for graden ph.d. 

- Cand.jur. Andreas Bullen forsvarte 13.august sin avhandling «Arm’s 

length transaction structures: Recognising and restructuring controlled 

transactions in transfer pricing» for graden ph.d. 

- Cand.jur. Inger Marie Sunde forsvarte 26. november sin avhandling 

«Automatisert inndragning» for graden ph.d.   

Særavhandlinger: 

Studentavhandlinger på 60 studiepoeng bedømt i 2010: 

- Anders Orerød: «Saker med begrenset rådighet i sivilprosessen». 

- Ane Narum Nordby: «Skatteparadis og hemmelighold –

informasjonsutvekslingsavtaler i skatteretten». 

- Vilde Hannevik Lien: «Norske myndigheters handlingsrom ved 

statsstøtte til fornybar energi. En vurdering av Norges nåværende 

støtteordning, med særlig fokus på finansieringen». 

- Tonje Eilertsen: «Tredjepartsadgang til transportnett og 

lagringsområder for CO2 – implementering av Europaparlaments- og 

rådsdirektiv om geologisk lagring av CO2 i norsk rett». 

- Trond Wehn: «Eiendomsrett til vannfall og bruksrett til vannkraftverk 

– og EØS-avtalen». 

- Cathrine Aulie: «Vern av naturmangfold i EU og Norge. En 

sammenligning med vekt på myndigheters plikter og ansvar etter EUs 

naturverndirektiver og naturmangfoldloven». 

- Ane Granlund: «Aldersdiskriminering i arbeidslivet. Gammel er vel 

ingen alder?». 

- Mali G. Asmyhr: «Tilrettelegging for minoritetskvinner på 

arbeidsplassen. Aktivitets- og rapporteringsplikten som rettslig 

virkemiddel». 
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- Simen Søøgard: «Generelle omgåelsesnormer som virkemiddel mot 

treaty shopping». 

- Matthias Hager: «Tilbakekreving av trygdeytelser. Beviskrav ved 

ileggelse av rentetillegg og spørsmålet om dobbeltstraff». 

- Stian Advocaat Endre: «Domstolskontroll av lover i Norge og Italia. En 

analyse og vurdering av domstolskontrollen i to europeiske land». 

Gjesteforskere 

Harbo, Tor-Inge (EUI) (01.01–01.07) 

Nygard, Lars-Jonas (01.01–31.12) 

Gjestestipendiater 

Dworak, Wojtek (Lublin) (08.10–31.12) 

Eneroth, Elisabeth (Lund) (18.05–26.06) 

Kassa, Tadesse W. (SUM, UiO) (01.01–31.12)  

Pointel, Jean-Baptiste (Sorbonne) (19.11–31.12) 

Lengre forskningsopphold ved andre institusjoner for IOR-forskere 

Kierulf, Anine Northwestern University, Chicago (01.01–01.08) 

Köhler-Olsen, Julia Max Planck Institute for Comparative 

Public Law and International Law (01.04–31.07) 

Langtvedt, Nils C. New York University (01.01–15.05) 

Priser 

Bullen, Andreas Mitchell B. Carroll Prize  
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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 registreringer i den 

nasjonale forskningsdatabasen CRISTIN (www.cristin.no) og i det 

følgende under publikasjoner hos den enkelte forfatter. 

Skriftserien  

Et viktig innslag i instituttets arbeid med forskningspublisering og 

formidling er skriftserien ved instituttet. Eksterne trykningstilskudd og 

inntekter fra salg av enkelthefter strekker ikke til for å finansiere den 

løpende drift av skriftserien. Den supplerende finansiering som er 

nødvendig tas fra instituttets eget driftsbudsjett.  

Professor Cecilia Bailliet var redaktør for Institutt for offentlig retts 

skriftserie fram til 01.10.2010. Instituttleder Aslak Syse overtok da 

redaktøransvaret. 

Skriftseriens utgivelser i 2010 

1/2010  Martine Refsland Kaspersen: Forordning (EF) nr. 883/2004 om 

koordinering av trygdeordninger. Generelle og spesielle regler 

om dagpenger under arbeidsløshet. 

2/2010  Ulrik Sverdrup-Thygeson jr.: Grunnlovens forbud mot jesuitter 

og munkeordener. Religionsfrihet og grunnlovskonservatisme 

1814-1956. Rettshistoriske studier nr. 21. 

3/2010  Ane N. Nordby: Skatteparadis og hemmelighold - 

Informasjonsutvekslingsavtaler i skatteretten. 

4/2010  Andreas Hjelseth Lowzow: Ny alderspensjon - en rettslig 

fremstilling og rettspolitisk vurdering. 
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5/2010  Øivind Dannevig: Nye ferdselsformer i friluftslivet - 

rettsgrunnlag og reguleringer. Miljørettslige studier nr. 33. 

6/2010  Marit Halvorsen og Ingun Sletnes: Hvilke prosjekter skal legges 

frem for Regional komité for medisinsk og helsefaglig 

forskningsetikk? 

7/2010  Nina K. Hallenstvedt: Statlig finansiering av CO2-

håndteringsprosjekter - Statens handlingsrom etter EØS-

avtalens forbud mot statsstøtte. Miljørettslige studier nr. 34. 

 

Seminarer & Konferanser 

Boklanseringer  

4.2 Boklansering: Rettferdighet (Red. Anne Hellum). 

19.5 Bok og rettsfilosofiseminar. 

5.10  Boklansering: Juryen for fall – demokrati og rettssikkerhet 

(Lars-Jonas Nygard). 

Gjesteforelesninger 

25.11 Samspelet mellan skatter och sociala förmåner? Åsa 

Gunnarsson. 

7.12  Desert and Disease Preventive Detention and Public Safety    

Human rights, access to justice and judicial development, 

Stephen J. Morse. 

10.12  The Future of Multilateralism after Cancun: Reflections from 

an Ecopolitical Theorist, Robyn Eckersley. 

4.2  Direkte demokrati i EU, Johannes Pichler.   

19.11  «Constitutionalism and the Incompleteness of Democracy: 

An Iterative Relationship», Neil Walker.         

8.2  Ytringsfrihet og personvern, Sverre Erik Jebens. 

2.3  Interview with ICJ Judge Christopher Greenwood. 
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4.11  International organizations: the need for legitimacy and 

control. Jan Klabbers. 

Konferanser 

11.3–12.3 From ratification to implementation: CEDAW in 

International and National Law (RIKS/CAS). 

23.8–25.8 Conference on Implementation of Treaties on Economic, 

Social and Cultural Rights in China and Norway. 

6.8–7.8 The Creation of International Law. 

15.11–16.11 Konstitusjonell beskyttelse av eiendomsretten. 

Arbeids- og sosialrettslunsj 

24.3 Inntektsbegrepet i trygderetten (Imran Haider). 

21.4 Interessante aspekter ved abortlovgivningen (Aslak Syse). 

2.6 En strafferettslig vurdering av sakene til 

stortingspensjonistene (Imran Haider). 

 9.6 Institutionsoch professionskultur utifrån ett genusperspektiv 

(Elisabeth Eneroth). 

16.6 Majoriteten som minoritet i skolen (Trond Welstad). 

8.9 Norsk narkotikapolitikk, litt om kriminalitet/straff og litt om 

helsetilnærminga (Aslak Syse). 

15.10  Bør det innføres private straffesaker i arbeidsmiljøloven? 

(Henning Jakhelln). 

12.11  Sosialrettslovgivningen og NAV. Erfaringer fra arbeidet i en 

ekspertgruppe (Inger Johanne Sand). 

13.12  Rettstap som følge av lese- og skrivevansker (Seniorrådgiver 

Espen Schønfeldt ved Dysleksiforbundet). 
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Folkerettslunsj 

6.1 Lunsjseminar: Presentation of the UNHCR report: Climate 

change, disasters, displacement and migration: initial 

evidence from Africa (Vikram Kolmannskog). 

13.1  Høyesterettsdommen i saken om «Bokhandleren i Kabul» 

(Giuditta Cordero Moss). 

20.1  Criminal Jurisdiction over Marine Pollution under the Law of 

the Sea. 

3.2  Civil liability for accidental ship-sourced pollution, Eve de 

Coning.       

10.2  The importance of the «Rule of Law» in new and developing 

nation states (Barry White, USAs ambassadør i Norge). 

17.2  The World Bank Inspection Panel - a judicial body? (Ole 

Kristian Fauchald). 

24.2  The Use of the Narrative in relation to Protection of 

Women's Rights (Cecilia Bailliet). 

3.3 Brazilian-Norwegian Cooperation in protection of rainforests 

and other biomes (Eduardo Moreira Lima, Brasil 

ambassadør). 

10.3  Cross-subsidising issues under market-based support to 

carbon capture and storage projects. Comparative elements 

with support to renewable energy generation (Catherine 

Banet, NIFS). 

17.3  Is there a need for a World Court of Human Rights? (Geir 

Ulfstein). 

23.3  The OECD Anti-Bribery Convention (Alex Conte, OECD 

Directorate for Financial and Enterprise Affairs). 

24.3  Research cooperation with China (Zhou Yong og Maria 

Lundberg). 

7.4  Financial Crises and Iceland (Richard Hustad, SMR). 
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14.4  The Goldstone Report. Context, Content and Process, 

Paneldebatt med Cecilie Hellestveit (SMR), Sigrid Redse 

(Stabskolen) og Simon O'Connor (Røde Kors). 

21.4  The Goldstone Report. Context, Content and Process (part 

II), fortsettelse 14.4. 

28.4  The Arctic (H.E. John Hannaford, Canada's Ambassadør i 

Norge). 

5.5  « Non Grata» Development of a ban system for international 

human rights defenders in the CIS (Ivar Dale). 

12.5 Boklansering: Independent Power Projects in Developing 

Countries Legal Investment Protection and Consequences for 

Development (Henrik Inadomi, Norsk Hydro). 

19.5 Interpretation of the CCPR by the Human Rights Committee 

(Birgit Schlütter). 

26.5 The International Law Commission's Draft Articles on the 

Responsibility of International Organizations (Geir Ulfstein, 

Ole Kristian Fauchald og Jo Stigen). 

2.6 Prosecuting International Crimes in Norway: The Repak 

Case (Anders Løvlie og Jo Stigen). 

9.6 Presentation of the HPCR Manual on International Law 

Applicable to Air and Missile Warfare (Arne Willy Dahl). 

16.6 Presentation by the PIL Masters Telders Moot Court Team       

The Arctic  

15.9  Planlegging av virksomheten i forskergruppen Internasjonale 

relasjoner og høstens folkerettslunsjer   

22.9  Theories of Subsidiarity (Andreas Føllesdal). 

29.9  ICJ Advisory Opinion on the Unilateral Declaration of 

Independence in respect of Kosovo (Geir Ulfstein). 

13.10  «War» in international law. The Case of Norwegian Soldiers 

involved in Hostilities in Afghanistan (Cecilie Hellestveit og 

Simon O’Connor). 
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17.11  Forholdsmessighetsprinsippet i internasjonal rett (Mads 

Andenæs og Tor-Inge Harbo). 

1.12  Global Justice, State Duties: The Extra-Territorial Scope of 

Economic, Social and Cultural Rights in International Law 

(Malcolm Langford). 

8.12  Banality of Aggression (Nobuo Hayashi). 

Instituttlunsjer 

12.1  Instituttsaker (Aslak Syse). 

26.1  Om forskningsrådets uttalelse om instituttet (Aslak Syse). 

9.2  Kan man stole på staten? (Frederik Zimmer). 

23.2  Er stater folkerettslig forpliktet til å beskytte miljøet? 

(Nicolai Nyland). 

9.3  Redigering av personpresentasjon på nett (Kjetil K. 

Frantzen). 

23.3  Om fysisk avstraffelse av barn og hvordan dette har utviklet 

seg i Norge (Kirsten Sandberg). 

20.4  Er Høyesterett "miljøvennlig"? 

4.5  Instituttsaker (Aslak Syse). 

18.5  Menneskerettsvernet etter Grunnloven i 2010 (Eivind Smith). 

1.6  Om tid og sted for ros og ris i rettsforskningen (Asbjørn 

Kjønstad). 

15.6  Er en helhetlig diskrimineringslov egnet til effektiv 

bekjempelse av kvinnediskriminering? (Anne Robberstad). 

7.9  Instituttsaker (Aslak Syse). 

19.10  Thomas Quick-saken (Ulf Stridbeck). 

2.11  Saken om den nederlandske seiljenta Laura Dekker, 14 

(Sanne Hofman). 

16.11  Instituttsaker (Aslak Syse). 
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14.12  Rettighetstenkningen i rettsvitenskapen og domstolene. 

Limits to Growth? (Tolle Stabell). 

Konstitusjonell lunsj 

18.1  Om den konstitusjonelle utviklingen i Nepal (Aanund 

Hylland). 

1.2  Domstolskontroll med statlig styring av lokale folkevalgte 

organer (Sigrid Stokstad). 

15.2  Stat-kirke-kompromisset i konstitusjonelt perspektiv (Ingvill 

Thorson Plesner). 

1.3  Barns religionsfrihet etter grunnloven § 2 og 

barnekonvensjonen artikkel 14 (Julia Köhler-Olsen). 

15.3  Betraktninger med utgangspunkt i rederibeskatningsdommen 

(Eivind Smith). 

22.3  Constitutional protection of childrens rights (Conor 

O'Mahony, University of Cork, Irland). 

12.4  Må varetektsfengsling etter grunnloven § 99 være et 

proporsjonalt inngrep? (Merete Havre Meidell). 

10.5  Menneskerettigheter i grunnloven (Janne Haaland Matlary). 

31.5  Domstolskontrollen med lover i Italia og Norge (Stian 

Advocaat Endre). 

14.6  Kongens kommandomyndighet etter Grunnloven § 25 (Ola 

Rambjør Heide). 

23.8  What Japanese Constitutional Scholars Have Failed to Learn 

from Montesquieu. Political Cleavages and Constitutional 

Compromise (Professor Yasuo Hasebe, University of 

Tokyo). 

6.9  Judicial review in France: The extended role of the Conseil 

constitutionnel. Gjesteforelesning ved Professor Xavier 

Philippe, Université Paul Cézanne (Aix-en-Provence). 
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4.10  Grunnloven § 93 – unntaket for ”lite inngripende” 

myndighetsoverføring (Fredrik Lilleby). 

25.10  Rekruttering til Høyesterett (Ola Borten Moe). 

8.11  Menneskerettigheter i grunnloven (Høyesterettsdommer 

Hilde Indreberg) 

22.11  Begrepet «konstitusjon», særlig i EU-sammenheng (Jørgen 

A. Stubberud). 

Kriminalpolitiske seminarer 

20.1  Hvem skylder jeg mitt liv? (Generaladvokat Arne Willy Dahl 

og professor emeritus Stein Ugelvik Larsen, Inst. for 

sammenliknende politikk, UiB). 

28.4  Uskyldig dømt for alltid       

10.3  Frie tøyler i "kampen mot terror"? (Cecilie Schjatvet). 

17.11  Likhet for loven Er noen 'likere enn andre"? (Imran Haider, 

JussBuss og Alf Petter Høgberg). 

Midtveisevalueringer 

9.2  Maria Astrup Hjort        

10.2  Merete Meidell        

4.6  Sigrid Stokstad 

3.9  Lars Magnus Bergh        

3.11  Ragnar Nordeide        

10.11  Thomas Frøberg 

24.11  Imran Haider        

Rettshistorisk lunsj 

29.10  Miljøansvarsgjennombrudd i konsernforhold i et 

rettshistorisk perspektiv (Beate Sjåfjell). 
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9.4  Allemannsretten et gammelt rettsinstitutt i møte med 

samfunnsendringer (Marianne Reusch). 

14.10  Bruken av rettshistorisk materiale i Rt. 2010 s. 535 

Grunnlovens § 106 (Frode Innjord). 

22.10  Om trykkefriheten i Danmark i perioden 1784-1799 (Elin 

Strøm). 

21.5  Peder Anker og forlikskommisjonen (Bård Frydenlund) 

7.5  Schweigaard, Aschehoug og prøvingsretten som forsvant 

(Marit Halvorsen). 

10.9  Natur, rett og historie markering av bokutgivelse (Kirsti 

Strøm Bull m.fl.). 

19.11  Vinningskriminalitet i strafferetten i etterkrigstiden (Sverre 

Flaaten). 

RIKS/KVIBALD 

14.9  Aktivitetsog rapporteringsplikten etter likestillings- og 

diskrimineringsloven (Mali Asmyhr). 

7.9  Disability Discrimination by Association (Ann Stewart). 

10.11  Do we need a special rapporteur on discrimination against 

women (Fareda Banda, SOAS). 

7.12  FNs barnekonvensjon artikkel 29 (1) om formålet med 

opplæring (Hadi Lile). 

22.3  Constitutional protection of childrens rights (Conor 

O'Mahony, University of Cork, Irland). 

25.3  Pluralism and religious freedom in schools (Conor 

O'Mahony). 

12.10  Transnasjonale ektepakter (Marianne Willett Jansen) 

8.6  Utdanningsrett ved UiO: hvor er vi og hvor har vi tenkt oss?        

23.11  Hensyn til kultur til barnets beste? (Sanne Hofmann). 
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Kvinnerettsseminar 

27.5  Tove Stang Dahls minneseminar: ”FN:s kvinnokommitté 

(CEDAW), diskrimineringsbegreppet och medlemsstaternas 

skyldigheter” (Niklas Bruun). 

Stipendiatlunsjer 

12.10 Nils Christian Langtvedt innleder        

23.11  Eirik Bjørge innleder        

28.10  Anine Kierulf innleder        

Trygderettsseminarer 

6.5  Trygderettsseminar: Prosjektseminar 3: Et trygdesystem i 

sterk forandring        

24.11  Trygderettsseminar: Prosjektseminar 4: Et trygdesystem i 

sterk forandring 

 

        

 

 



 

 

INDIVIDUELLE 

ÅRSBERETNINGER 
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Ingrid Wang Andersen  

Stipendiat 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet i 2010: 

Arbeid med ph.d.-prosjekt om forvaltning av vannressurser i lys av EUs 

rammedirektiv for vannforvaltning. Arbeid med bokkapittel om utmåling 

av bruksverdierstatning ved ekspropriasjon. 

b) Publikasjoner i 2010: 

- Bokkapittel: Stavang, Endre; Andersen, Ingrid Wang; Eriksen, 

Johannes A.; Ankerud, Anja Kristin & Johansen, Jan Erik (2010), 

«Ekspropriasjon - noen sentrale emner». 

- «Ekspropriasjon av fallrettigheter – verdsettelsesprinsipper ved 

utmåling av fallerstatning og Samlet plans betydning for 

påregnelighetsvurderingen etter vederlagsloven». I: Nytt i privatretten. 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet 

- Undervisning i fast eiendoms rettsforhold (kursundervisning). 

- Undervisning i forvaltningsrett (Pbl-undervisning). 

- Basisgruppeleder på første avdeling. 

- Veiledning av masterstudent. 

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning 

utenom fakultetet 

- Sensur og klagesensur ved Universitetet i Ås. 

- Masteroppgavesensur ved Universitetet i Bergen. 

- Sensur og klagesensur ved Høgskolen på Lillehammer. 

- Foredrag om: «Gjennomføring av en økosystemtilnærming i 

vanndirektivet», fagseminar om ny rammelovgivning for 

naturressursforvaltning, Oslo, 2. mars 2010. 

- Presentasjon av ph.d.-prosjekt, fagseminar i regi av 

Naturressursgruppa, Oslo, 16. april 2010. 
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- Foredrag om: «Etablering av oppdrettsanlegg og forholdet til 

vanndirektivet», fagseminar, Kirkenes, 16. juni 2010. 

- Foredrag om: «Utfordringer ved implementeringen av et 

sektorovergripende regelverk for vannbeskyttelse i Norge», 

fagseminar, Oslo, 12. november 2010. 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 

- Deltakelse på en rekke seminarer og lignende i regi av 

Naturressursgruppa. 

- Konferanse i regi av Norges forskningsråd, «Miljø 2015», Oslo, 

februar 2010. 

- NELN+ Workshop, «Globalization and Europeanization of 

Environmental Law & Policy», Danmark, mars 2010. 

- NELN+ Workshop, «Multilevel Governance and the Baltic Sea», 

Sverige, august 2010. 
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Inge Lorange Backer 

Professor 

1. Forskningsvirksomhet 

a)  Virksomhet i 2010: 

Hovedtyngden av mitt faglige og vitenskapelige arbeid i 2010 har ligget på 

utarbeidingen av kommentarutgaven til naturmangfoldloven og 

overtakelsen av redaktøransvaret for Norges Lover (etter Birger Stuevold 

Lassen). Det siste har samtidig gitt en del eksempler og noen ideer til 

arbeidet med generelle lovgivningsspørsmål, som vil være hovedtemaet i 

2011. 

b) Publikasjoner i 2010: 

- «Forsømt konsekvensutredning av alternativer» (sammen med Hans 

Chr. Bugge). I: Lov og Rett 2010 s. 115–27. 

- «Åpenhet – betraktninger fra en jurist.» I: Nytt Norsk Tidsskrift 2010 s. 

186–92. Også i engelsk oversettelse: «Transparency – reflections from 

a lawyer.» I: On transparency. Norges Banks skriftserie/Occasional 

papers no. 41 (Oslo 2010) s. 15–21. 

- Naturmangfoldloven. Kommentarutgave. Universitetsforlaget, Oslo 

2010. XXII+680 s. 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet 

- For tiden har jeg ingen ordinær undervisningsplikt. 

- Veileder for stipendiat Jon Christian Fløysvik Nordrum. 

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning 

utenom fakultetet 

- Påpeking av plikt. Innledning for juridisk ledergruppe i HMS-etatene, 

Oslo, 4. februar 2010. 

- Naturmangfoldlovens virkemidler i forvaltningsrettslig perspektiv. 

Innlegg på halvdagsseminar i forskergruppen i naturressursrett, Oslo 

13. april 2010. 
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- Sikring av biologisk mangfold. Et juridisk historisk tilbakeblikk. 

Nasjonal konferanse om naturmangfoldåret 2010, arrangert av 

Vegdirektoratet og Jernbaneverket, Oslo, 14. april 2010. 

- Nordisk lovsamarbeid. Forum for lovforberedelse og lovteknikk, Oslo 

12. mai 2010.  

- Menneskerettigheter og offentlig forvaltning. Panelinnlegg på Det 

nordiske administrative forbunds treårskonferanse, Tromsø 28. mai 

2010. 

- Domstoler og lovgivere etter ti år i det 21. århundre. Foredrag på 

internkonferanse for Kommuneadvokaten i Oslo, Solvorn 4. juni 2010. 

- Environmental law in the Norwegian Supreme Court. Forelesning for 

en delegasjon av dommere og utredere fra Thailands høyesterett, 

Høyesterett 15. juni 2010.  

- The Council of Europe and judicial development in Norway and 

Scandinavia. Innlegg på seminaret «Human Rights and access to 

justice» i anledning av professor Alan Uzelacs besøk, Institutt for 

offentlig rett, 31. august 2010. 

- The Reform of Norwegian Civil Procedure. Innlegg på tysk-norsk 

forskerseminar i sivilprosess, Bergen 2. september 2010. 

- Sektordepartementene og naturmangfoldloven. Forelesning på Olje- og 

energidepartementets energi- og vannressursavdelings Kiel-seminar, 

Oslo 15. september 2010. 

- Lovsamling, lovgivning og samordning. Forelesning på internseminar 

for Justisdepartementets lovavdeling, 24. september 2010. 

- Naturmangfoldloven. Seminarinnlegg på Senter for utvikling og miljø, 

Universitetet i Oslo, 27. september 2010. 

- Lovgivers vilje som tolkingsmoment ved domstolenes anvendelse av 

lover. Foredrag på Stortingets konstitusjonelle seminar, Lagtingssalen, 

7. oktober 2010. 

- Naturmangfoldloven – nytt på nytt. Forelesning på Alumnikonferansen 

ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø, 29. oktober 2010. 

- Naturmangfoldloven og vassdragssektoren. Foredrag i 

Vassdragsjuridisk Forum, Oslo, 10. november 2010.  

- Integrasjonsprinsippet i miljøretten – hvilke konklusjoner kan vi 

trekke? Oppsummerende innlegg på forskergruppen i naturressurs. og 

miljøretts seminar «Bør sektormyndighetene ha ansvaret for å ivareta 

miljøhensyn?» Oslo, 12. november 2010.  
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- Nytt i miljøretten 2010. Miljørettslig forum, arrangert av Klima- og 

forurensningsdirektoratet, Oslo, 30. november 2010. 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 

- Det nordiske administrative forbunds treårskonferanse, Tromsø 26.-28. 

mai 2010.  

- Tysk-norsk forskerseminar i sivilprosess, Bergen 2.-3. september 2010. 

- Seminar om forskerveiledning, Det juridiske fakultet, Oslo 26. oktober 

2010. 

- Moderator, Nordisk ministerråds konferanse om Gränshinder och 

nordisk lagsamarbete, København 16.-17. november 2010. 

7. Annen virksomhet 

- Redaktør Norges Lover 1687–2010 (sammen med høyesterettsdommer 

Hans Flock).  

- Leder av redaksjonskomiteen for Høyesteretts historie bind III. 

- Leder av det norske styret for De nordiske juristmøter. 

- Medlem av styret for den norske avdeling av Det nordiske 

administrative forbund. 

- Bedømmelse av universitetslektor Annika Nilsson for opprykk til 

professor ved Lunds universitet. 

- Bedømmelse av docent Jan Darpö for opprykk til professor ved 

Uppsala universitet. 
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Cecilia M. Bailliet 

Professor/nestleder IOR 

1. Forskningsvirksomhet 

b) Publikasjoner i 2010: 

- «Towards Holistic Transnational Protection: An Overview of 

International Public Law Approaches to Kidnapping». I: Denver 

Journal of International Law and Policy Vol. 38 (4) 2010. 

- «Book Review: Malcolm Langford, Social Rights Jurisprudence 

Emerging Trends in International and Comparative Law (Cambridge 

UP 2008)». I: European Human Rights Law Review, Issue 6 (2010). 

- «Exposing Checks & Balances in War Powers: A Solider’s Tale of 

Cosmopolitan Federalism». I: Bailliet & Aas, Cosmopolitan Justice 

and its Discontents. Routledge, kommer i 2011. 

- Cosmopolitan Justice and its Discontents (sammen med Katja Franko 

Aas). Routledge, kommer i 2011. 

- «Constitutional Underpinnings for Conscientious Objection in 

Allegiance to International Public Law Norms pertaining to War». I: 

Christoffer C. Eriksen & Marius Emberland: The New International 

Law: An Anthology. Martinus Nijhoff 2010. 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet 

- Refugee Law. 

- International Human Rights Institutions. 

- Counter-Terrorism and Human Rights. 

- Public International Law. 

3. Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg 

- Direktør av PIL Mastersprogram. 

- Vara i fakultetsstyret, NCHR-styret, SUM-styret og likestillingsrådet. 
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5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning 

utenom fakultetet og Deltakelse i konferanser, kongresser, 

seminarer 

- From CEDAW to the American Convention: Elucidation of Women's 

Right to a Life's Project and Protection of Maternal Identity within 

Inter-American Human Rights Jurisprudence. Conference: From 

Ratification to Implementation: CEDAW in International and National 

Law; 11. mars 2010 til 12. mars 2010. 

- The Use of Narrative in relation to Protection of Women's Rights. 

Public International Law Lunch; 24. februar 2010. 

- The New Aliens Act: Protection Dillemas. Advokatforeningens 

Aksjons- og prosedyregruppe seminar; 20. januar 2010. 

- New Approaches to International Law. Ph.d.-seminar; 28. mai 2010.  

- Human Rights within Constitutions relevant to Marginalized 

Individuals/Groups and Protection of Asylum Seekers. MR Forum; 12. 

april 2010. 

- Organiserte «The Creation of International Law» konferanse i august 

2010 
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Lars Magnus Bergh 

Stipendiat 

1. Forskningsvirksomhet 

Jeg skriver doktoravhandling med tittelen «Konstitusjonell sedvanerett». 

Avhandlingen befinner seg innenfor komparativ konstitusjonell rett, 

konstitusjonell metode og konstitusjonell rettshistorie. Rettshistorisk vil 

avhandlingen ta for seg framveksten av konstitusjonell sedvanerett i Norge, 

og komparativt vil den sammenligne konstitusjonell sedvanerett med 

sammenlignbare fenomener i Danmark, Frankrike og Storbritannia. 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet 

Jeg har holdt manuduksjoner, gjennomgang av fakultetsoppgave og PBL-

kurs i konstitusjonell rett (statsforfatningsrett). 

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning 

utenom fakultetet 

Jeg har sensurert ved Universitetet i Bergen og Universitetet i Tromsø og 

undervist ved Treider.  

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 

Jeg har deltatt på seminarer for stipendiatene i regi av fakultetet. 
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Eirik Bjørge 

Stipendiat 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet i 2010: 

I september–desember 2010 har forskningsvirksomheten min bestått i å 

planlegge og skrive utkast til første kapittel av min avhandling. Som del av 

dette har jeg skrevet en engelskspråklig «case note» om en sak som inngår 

i materialet jeg skal analysere; denne kommer på trykk i 2011. Videre har 

jeg sammen med min veileder, Mads Andenæs, arbeidet med et femti 

siders manuskript om Høyesterett og fortolking av 

menneskerettskonvensjoner. Dette manuskriptet ble ferdigstilt ved 

årsskiftet og er nå til vurdering med sikte på publikasjon. 

b) Publikasjoner i 2010: 

- «The Status of the ECHR in Norway: Should Norwegian Courts 

Interpret the Convention Dynamically?» I: European Public Law 

(2010) 16 s. 45–50. 

- Mads Andenæs & Eirik Bjørge, «Giudici nazionali e interpretazione 

evolutiva della Convenzione europea dei diritti umani. La prospettiva 

inglese, francese e tedesca». I: Diritti umani e diritto internazionale 

(2010) 3 s. 471–487. 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 

- Ph.d.-lunsj: Innlegg om «evolutiv fortolking i folkeretten: et forsøk på 

en taksonomi» 23. november 2010. 

- Ph.d.-seminar (sammen med Mads Andenæs): innlegg om «Høyesterett 

og EMKs utvikling: skjønnsmarginm forholdsmessighet, dynamisk 

fortolking» 21. oktober 2010. 

7. Annen virksomhet 

- Forberedelse av kommende artikler som først kommer 2011 (hvorav én 

kommer i (2011) 60  International & Comparative Law Quarterly 271–

279). 
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Erik Magnus Boe 

Professor 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet i 2010: 

Året 2010 var året da jeg foretok full revisjon og oppdatering av 

rettskildebøkene mine, først og fremst «Innføring i juss», dernest også 

«Grunnleggende juridisk metode». Begge kom ut i ny årgang i 2010. 

Foruten publikasjonene som er registrert i Cristin, fortsatte jeg i 2010 

arbeidet med å knytte sammen faget alminnelig forvaltningsrett med 

offentligrettslige hovedtrekk.  

b) Publikasjoner i 2010: 

- Grunnleggende juridisk metode : en introduksjon til rett og 

rettstenkning. Universitetsforlaget, 2010. 182 s. 

- Innføring i juss: juridisk tenkning og rettskildelære. 

Universitetsforalget, 2010. 483 s. 

- «Systemsvikt - og hva så?» I: Lov og rett 2010 (9) s. 513–514. 

Se også publikasjoner i Cristin. 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet 

- 37 timers undervisning i forvaltningsrett til 2. avdeling. 

- 2 timers undervisning i rettskildelære for rettssosiologistudenter. 

- Forskningstermin H 2010. 

3. Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg 

- Medlem av Programrådet for undervisning og eksamen ved Det 

juridiske fakultet (PMR). 

- Medlem av Rådet for Senter for rettsinformatikk (SERI). 

- Medlem av Programrådet for forvaltningsinfoprmatikk (AFIN). 

- Medlem av Programrådet for det tverrfaglig studiet Offentlig 

administrasjon og ledelse (OFFADM) ved Det samfunnsvitenskapelige 

fakultetet.. 
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4. Deltakelse i lovgivningsarbeid o.l. 

- Innspill til Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet og 

Bioteknologinemnda samt til helse- og omsorgskomiteen i Stortinget 

angående registrering av personidentifiserbare helseopplysninger. 

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning 

utenom fakultetet 

- Foredrag Juristenes utdanningssenter: Domstolskontroll – hvor står vi 

nå? 2. mars 2010. 

- Foredrag Juristenes utdanningssenter: Skjønner vi «frie skjønn»? 24. 

november 2010. 

- Diverse intervjuer i avisene (registrert i Cristin). 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 

- Deltaker på Nordisk forskerkonferanse i Århus. 

7. Annen virksomhet 

- Hovedansvarlig lærer for 2. avdeling. 

- Ansvarlig faglærer for Alminnelig forvaltningsrett. 

- Ansvarshavende for JUROFF1201 Forvaltningsrett for ikke-jurister. 

- Ansvarhavende for Egnethetspørven for utenlandske jurister. 

- Deltaker i forskergruppen Samfunnskontroll og rettssikkerhet. 

- Leder og deltaker i faggruppen for Alminnelig forvaltningsrett. 

- Medarrangør faggruppelunsj sammen med forskergruppen 

Naturressursrett. 

- Veileder for universitetsstipendiat Marius Stub. 

- Leder av Norsk Presseforbunds råd for utdeling av Flavius-prisen. 

- Faglig bistandsoppdrag fra Mattilsynet. 
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Hans Chr. Bugge 

Professor 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet i 2010: 

Forskningen har spent over flere felt innenfor miljøretten, inkludert 

klimarett.  To hovedoppgaver i løpet av året har vært kommentar til 

naturmangfoldloven i Norsk lovkommentar og en oppdatert bok om norsk 

miljørett i serien «International Encyclopedia of Laws», som utkommer i 

2011.  

Arbeidet som leder av Forskergruppe for naturressursrett har bl.a. omfattet 

ledelse av fire forskningsprosjekter finansiert av Forskningsrådet: 

- Klimaprosjektet (under RENERGI/NORKLIMA-programmet). 

- Utmarksprosjektet (under JUSISP- og AREAL-programmene). 

- Prosjektet «Consistency in Environmental Law» (under Miljø 2015). 

- Klimatilpasning gjennom arealplanlegging  (under NORKLIMA). 

b) Publikasjoner i 2010: 

Bokkapitler: 

«Environmental Law's Fragmentation and Discretionary Decision-making. 

A Critical Reflection on the Case of Norway». Erik Røsæg, Hans-Bernd 

Schäfer og Endre Stavang (red.), I: Law and Economics. Cappelen 

Akademisk Forlag 2010 s. 55–75. 

«Forurensingsrettens røtter». I: Kirsti Strøm Bull (red.), Natur, rett, 

historie. Akademisk Publisering 2010, s. 163–194 

Kommentar til lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens 

mangfold (naturmangfoldloven), Norsk Lovkommentar, Gyldendal forlag. 

Artikkel: 

«Forsømt konsekvensutredning av alternativer» (sammen med Inge 

Lorange Backer). Lov og rett 2010 (3) s. 115–127 
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2. Undervisning ved Det juridiske fakultet 

- Forelesninger i International Environmental Law, vår og høst. 

- Kurs i forvaltningsrett/miljørett, vår. 

- Gjennomgang av fakultetsoppgave, vår og høst. 

- Veiledning av 4 ph.d.-studenter (Nikolai K. Winge, Froukje Maria 

Platjouw, Ingrid Wang Andersen og Eivind Junker). Biveileder for 2 

ph.d.-studenter. 

- Veiledning av 4 masterstudenter. 

3. Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg 

- Instituttrådet, Institutt for offentlig rett, fast møtende varamedlem. 

- Styringsgruppen for det  tverrfakultære programmet «Miljøendringer 

og bærekraftig energi» (MILEN), medlem. 

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning 

utenom fakultetet 

- 2. mars: «Nytt lovverk som paraply for en fremtidig 

naturressursforvaltning». Seminar (eksternt): Ny rammelovgivning for 

ressursforvaltning, med særlig fokus på vanndirektivet, arrangert av 

Naturressursgruppen. 

- 22. april:«Storsamfunnets styring av privat grunn i lys av Grunnloven 

og sammenlignet med andre nordiske land». Årsmøte i Glommen Skog, 

Elverum. 

- 10. mai: «The international climate regime: Between ecology, equity 

and efficiency.» Konferansen «Regulating Global Concerns. Climate 

Change and Intellectual Property Rights», Sønderborg, Danmark, 

organisert av Århus universitet. 

- 17. juni: «Plan- og bygningsloven i kystsonen». Seminaret 

Naturressursforvaltning i kystsonen, Finnmark, arrangert av 

Naturressursgruppen. 

- 31. august: «Noen utfordringer knyttet til påregnelighetskriteriet i norsk 

ekspropriasjonsrett.». Nordisk Ekspropriasjonsrettseminar (eksternt) 

arrangert av Naturressursgruppen . 

- 4. oktober: «Introduction to International Environmental Law». 

Forelesninger på Master Course in Energy and Environmental Law, 

Det katolske universitet, Leuven, Belgia. 
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- 11. oktober: «Plan- og bygningsloven - nye begrensninger eller nye 

muligheter i strandsonen?». Konferansen «Strandsoneforvaltning i 

støpeskjeen», Universitetet i Agder, Kristiansand 

- 19. oktober: Juridiske aspekter ved klimaskader. Seminar: Risiko og 

ansvarsfordeling ved klimaskader, Bergen kommune og NIBR. 

- 15. november: «EØS-avtalens betydning for norsk miljøpolitikk». 

Åpent møte om «EØS og norsk energi-, miljø- og klimapolitikk» i 

Referansegruppen for Utvalget for utredning av Norges avtaler med 

EU. 

- 19. november: Norvège: Politique de petrole et de l'environnement. 

Konferansen «La Norvège et l'or de la mer», Universitetet i Caen, 

Frankrike. 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 

I tillegg til konferanser og seminarer nevnt under 5, kan særlig nevnes 

deltakelse på: 

- 22. mars: Globalization and Europeanization of Environmental Law 

and Policy, Organisert av Nordic Environmental Law, Governance and 

Science Network (NELN+); Københavns Universitet. 

- 7.-8. juni: Møte i Avosetta-gruppen av europeiske 

miljørettsprofessorer. Tema: «Weighing environmental risks and socio-

economic benefits in view of alternative solutions», Dublin. 

- 15.-20. august: International Law Association, verdenskonferanse, 

Haag, Nederland. 

- 15.-16. november: Konstitusjonell beskyttelse av eiendomsretten, 

nordisk seminar i Det norske vitenskapsakademi, arrangert av 

Forskergruppen i konstitusjonelle studier, Juridisk fakultet. 

- 25.-26. november: Visions and strategies to address sustainable energy 

and climate change, Inernasjonal konferanse arrangert av 

forskningsprogrammet Miljøendringer og bærekraftig energi MILEN, 

UiO. 

- 30. november: Miljørettsforum 2011, Klima- og 

forurensningsdirektoratet. 

- 1. desember: «CO2-håndtering – transport av CO2 i fremtidige 

storskala CCS-kjeder, seminar arrangert av Naturressursgruppen med 

ekstern og internasjonal deltakelse».  
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I tillegg kommer deltagelse i 15-20 interne seminarer arrangert av 

Naturressursgruppen og andre, flere seminarer i regi av MILEN m.v.  

7. Annen virksomhet 

- Bedømmelse av lektor David Langlet, Gøteborgs universitet, for 

kompetanse som dosent i miljørett ved Stockholms universitet. 

- Bedømmelse av Christina Olsen Lundhs doktoravhandling »Att 

ransonera utsläppsutrymme. En miljörättslig studie om utsläppshandel 

enligt Kyotoprotokollet och EU-ETS«, Gøteborgs universitet. 

- Utarbeidelse, som leder av Naturressursgruppen, av prosjektsøknad til 

PITRO-programmet – samarbeidsprogrammet mellom UiO og 

Universitetet i Dar-es-Salaam. Prosjektet gjelder samarbeid om 

undervisning og forskning innenfor internasjonal miljø- og klimarett, 

særlig rettet mot bevaring av skog i Tanzania innenfor det 

internasjonale klimaregimet (REDD). Søknaden ble innvilget og 

prosjektet starter i 2011.  

- Utarbeidelse, som leder av Naturressursgruppen, av to 

prosjektsøknader til NFR-programmet Miljø 2015, hvorav en ble 

innvilget: Prosjektet «Preventing environmental effects of products 

through producer responsibility». Det starter i 2011. 

- Utarbeidelse, som leder av Naturressursgruppen, prosjektsøknad til 

NFR-programmet NORKLIMA om virkemidler i klimapolitikken. 

Søknaden nådde ikke opp. 

- Flere referee-uttalelser om fagartikler, og diverse andre faglige 

uttalelser og bidrag, nasjonalt og internasjonalt. 

- Leder av Klagenemnda for miljøinformasjon (fra 1. desember). 
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Svein Eng 

Professor 

1. Forskningsvirksomhet 

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; (v) 

skandinavisk rettsrealisme. Jeg har i løpet av året ferdigstilt to 

manuskripter som er levert til trykking. 

Jeg hadde forskningstermin høsten 2010. 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet  

- Kurs ExFac 

- Veiledning Allmenn rettsteori 

- Sensur Allmenn rettsteori 

- Sensur ExFac 

- Oppgaveretting kurs 

- Eksamensoppgaver, sensorveiledning 

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning 

utenom fakultetet 

- Deltakelse i Bok- og rettsfilosofiseminar 19. mai over boken 

Rettsfilosofi. 

- Deltakelse i Rettsfilosofiseminar i Heidelberg 27. september. Tema: 

«Rechtsfindung». 

- Foredrag på Cornell Law School, 23. november: «Realisms – 

Scandinavian and American». 

- Løpende veiledning div. norske og utenlandske forskere vedrørende 

rettsfilosofiske emner og metodespørsmål (master-, doktorgrads-, og 

viderekomment nivå). 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 

- Bok- og rettsfilosofiseminar 19. mai over boken Rettsfilosofi. 

- Rettsfilosofiseminar i Heidelberg 27. sept over temaet Rechtsfindung. 



- 49 - 

 

- Ledelse av seminar i rettsfilosofi, i november, på Cornell Law School, 

sammen med Robert Summers. 

- Medlem av «Bielefelder-Kreis», en gruppe forskere fra Europa og 

USA. 

7. Annen virksomhet 

- Ansvarlig faglærer for Examen Facultatum 

- Medlem av eksekutivkomiteen i Den internasjonale forening for 

rettsfilosofi (IVR) 

- Diverse «peer review»-oppdrag 

- Deltar forskergruppene: 

o International relations 

o Konstitusjonelle studier 

o CSMN 
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Christoffer C. Eriksen 

Postdoktor 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet i 2010: 

Eriksen tiltrådte som postdoktor i 100 % stilling den 1. november 2010, og 

har etter dette fokusert sin forskning på oppstart av postdoktorprosjektet: 

Rett som instrument for regulering av økonomi og marked.  

b) Publikasjoner i 2010: 

- «Polycentric Decision-making Structures and Fragmented Spheres of 

Law: A New Generation of International Legal Discourse?» (sammen 

med Ivar Alvik og Marius Emberland). I: The New International Law: 

An Anthology. Brill Academic Publishers 2010. 

- «Europeisk rett og norsk politikk». I: Nytt Norsk Tidsskrift 2010; 

Volum 27 (1-2) s. 225–230. 

- «Internasjonal rettsliggjøring». I: Internasjonal Politikk 2010; Volum 

68 (3) s. 459–464. 

- The New International Law: An Anthology (sammen med Marius 

Emberland). Brill Academic Publishers 2010. 290 s.  

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet 

Eriksen har undervist i forvaltningsrett og ex.fac.  

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning 

utenom fakultetet 

- «Fundamental Rights post Lisbon – New effects for EU law and its 

legitimacy» (sammen med Jørgen Anton Stubberud). The Oslo 

conference «European law post Lisbon», 1. september 2010. 
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Ståle Eskeland 

Professor 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet i 2010: 

All forskningstid er gått med til arbeid med boken De mest alvorlige 

forbrytelser, som vil bli utgitt våren 2011. 

b) Publikasjoner i 2010: 

- 9. desember. Avisartikkel: Tåpelig om atomvåpen. Aftenposten  

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet 

Ordinær undervisning i samsvar med plikten 

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning 

utenom fakultetet 

- 7. februar.  Foredrag: «Internasjonale selskapers strafferettslige 

ansvar». Human Rights Human Wrongs Film Festival 3.–7. februar 

2010. Oslo. 

- 5. mars. Forelesning: «Justismordets anatomi». Høgskolen i Oslo 

- 10. april. Foredrag:  «The work on a nuclear weapons convention. 

International Physicians for the Prevention of Nuclear War». European 

Student Conference. Oslo. 

- 25. oktober. Foredrag: «Hvordan få på plass en 

atomvåpenkonvensjon?» Dagskonferanse om en norsk kampanje for et 

forbud mot atomvåpen. 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 

- 10. – 12. februar. Deltakelse og foredrag på Work-shop. «Justismordets 

dramaturgi. Om konstruksjonen av falske fortellinger i retten». Praha.  

- 28. april. Deltakelse i paneldebatt om temaet «Uskyldig dømt for 

alltid». Kriminalpolitisk seminar arrangert av Rettssikkerhetsutvalget i 

Den norske advokatforening, Institutt for offentlig rett og Institutt for 

kriminologi og rettssosiologi. Oslo. 
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- 8. november. Deltakelse i seminaret «Rettssikkerhet: Bevisvurdering i 

straffesaker» arrangert av Det Norske Videnskapsakademi. Oslo.  

7. Annen virksomhet 

- Minnetale for Anders Bratholm etter bisettelse 12. juli 2010. 

- Co-veileder for ph.d.-student Knut-Endre Sjåstad, Det matematisk-

naturvitenskapelig fakultet. 

- Vararepresentant i instituttrådet ved Institutt for offentlig rett 

- Medlem av styret for Akademisk forum. 

- Medlem av styret for HL-senteret – Senter for studiere av Holocaust og 

livssynsminoriteter. 

- En rekke svar på og uttalelser til offentlige myndigheter, private og 

presse om rettsspørsmål innenfor mine fagfelt. 
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Ole Kristian Fauchald 

Professor 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet 2010: 

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 «polar 

regions», publisering av ny utgave av traktatsamlingen «Global and 

Regional Treaties» samt videreutvikling av traktatdatabasen, 

avholdelse av en konferanse basert på forskningssamarbeid med 

kinesiske forskere om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, 

samt arbeid med nasjonal og internasjonal miljørett og internasjonal 

handels- og investeringsrett. 

Permisjon: 60 % stilling fra 1/1 til 30/6 og 20 % stilling fra 1/7 til 

31/12. 

b) Publikasjoner i 2010: 

- «Corporate Responsibility before International Institutions» (sammen 

med Jo Stigen). I: The George Washington International Law Review, 

vol. 40 nr. 4 (2009), s. 1025–1100. 

- «Environmental Justice in Courts – a Case Study from Norway». I: 

Nordisk Miljörättslig Tidskrift, vol. 2, nr. 1, s. 49–67. 

- Global and Regional Treaties (sammen med Bård Tuseth). Institutt for 

offentlig rett 2010 (2800 sider). 

- «International Environmental Governance: A Legal Analysis of 

Selected Options». FNI Report 16/2010. Lysaker, FNI, 2010 (57 sider). 

- Rapport om Norge i Yearbook of International Environmental Law, 

vol. 20. 

- Forord i Yearbook of International Environmental Law, vol. 20. 

- Co-editor-in-chief for Yearbook of International Environmental Law, 

vol. 20 (914 sider). 
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2. Undervisning ved Det juridiske fakultet  

- Forelesninger i folkerett, 2. avdeling. 

- Forelesninger i miljørett, 2. avdeling. 

- Kurs og PBL i folkerett, 2. avdeling. 

- Veiledning av doktorgrad- og studentavhandlinger. 

- Undervisning i valgemnene international environmental law og 

international economic law/international trade and investment law. 

3. Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg  

- Leder av forskergruppen i internasjonale relasjoner. 

- Medlem av programrådet for masterprogrammet Peace and Conflict 

Studies, ISV. 

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning 

utenom fakultetet 

- Foredrag i Det norske vitenskapsakademi 19. oktober: «Samarbeid med 

Russland: Aktuell strategi for krav til skipstransport i nord?» 

- Foredrag om naturmangfoldloven ved Juristenes utdanningssenter, kurs 

i reindriftsrett 11. –12. mars. 

- Foredrag: «Can soft law instruments contribute effectively to the 

prevention of climate change?», ved konferansen Climate Change and 

Intellectual Property Rights: Legal Frameworks and Institutions for the 

Development and Transfer of Environmentally Sound Technologies, 

Aarhus 11. –12. mai. 

- Foredrag om metode ved svensk nasjonalt doktorgradsseminar i 

Uppsala 8. oktober. 

- Foredrag: «Legal questions related to Marine Bioprospecting and 

Aquaculture ved Workshop on Legal Aspects of Marine Scientific 

Research and Marine Bioprospecting», Universitetet i Tromsø 28. –29. 

oktober 

- Organisering av Polhøgdaseminaret «Internasjonalt regime for 

miljøstyring: Juridiske perspektiver på aktuelle fremtidsvisjoner», 4. 

november. 

- Veiledning av doktorgradsstudent ved Fridtjof Nansens Institutt. 

- Biveileder av doktorgradsstudent ved Stockholms universitet. 

- Bedømmelse av førsteamanuensisstillinger ved Universitetet i Bergen. 
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6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 

- Organisering og ledelse av folkerettslunsjer. 

- Innledninger ved folkerettslunsjer: «The World Bank Inspection Panel 

- a judicial body?» og «The International Law Commission's Draft 

Articles on the Responsibility of International Organizations». 

- Organisering av og foredrag ved konferansen «Implementation of 

Treaties on Economic, Social and Cultural Rights in China and 

Norway», Oslo 23.–25. august. 

- Foredrag om «The public international law framework for sustainable 

companies» ved oppstartsseminar for forskningsprosjektet «Sustainable 

Companies» 27. januar. 

- Deltakelse på fagseminarer i regi av Forskergruppen i naturressurser, 

samt foredrag om «Naturmangfoldloven og kystsonen» på Svanhovd-

seminar om Forvaltning av kystsonen og marine ressurser i lys av ny 

lovgivning: havressursloven, plan- og bygningsloven og 

naturmangfoldloven, 17. juni. 

7. Annen virksomhet 

- Redaksjonsmedlem i Retfærd. 

- Leder av traktatdatabaseprosjekt, en ansatt på prosjektet. 
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Thomas Frøberg 

Stipendiat 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet i 2010: 

I 2010 har jeg hovedsakelig arbeidet med avhandlingen om Høyesteretts 

prinsippargumentasjon. Gjennomført midtveisevaluering 18. november. I 

ulønnet permisjon i seks måneder fra 1. september for å arbeide som 

konstituert riksadvokatfullmektig ved Riksadvokatembetet. 

b) Publikasjoner i 2010: 

- «Prinsippstyring av strafferettspolitikken». I: Kritisk juss 2010 nr. 1 s. 

38–63. 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet 

- Kurs i strafferett (høst). 

- Manuduksjoner i strafferett (vår og høst). 

- Kurs i rettskilder til fots samt én basisgruppe på 1 avdeling (høst). 

- Veiledning av én masteravhandling (30 sp) i 

straffeprosess/menneskerettigheter (høst). 

3. Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg 

- Representant for de midlertidige vitenskapelige ansatte i instituttrådet. 

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning 

utenom fakultetet 

- «Identitetsspørsmål i strafferetten og straffeprosessen», foredrag på 

Wadahl-seminaret, 13. januar. 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 

- Nordisk strafferettsworkshop i Praha, 6.–9. mai. 

- Seminar i rettsfilosofi, Universitetet i Oslo, 19. mai. 
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Eivind Furuseth 

Stipendiat 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet i 2010: 

Jeg startet som stipendiat 4. oktober 2010 og har i løpet av 2010 forsøkt å 

få en oversikt over hva som finnes av rettskilder samt satt opp en 

disposisjon som jeg har fylt inn med informasjon jeg har kommet over.  

b) Publikasjoner i 2010: 

- «Agency Permanent Establishment» (sammen med Svein G. 

Andresen). I: International Transfer Pricing Journal (IBFD), 2010 

(volum 17), nr. 6. 

- «The Impact of the OECD and the UN Model Conventions on Bilateral 

Tax Treaties» – Nasjonalrappport for Norge under en internasjonal 

konferanse arrangert av Wirtschaftsuniversität Wien i 2010 (under 

utgivelse). 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet 

- Jeg har veiledet og sensurert en mastergradsoppgave (30 studiepoeng). 

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning 

utenom fakultetet 

- Undervist ved Universitet i Bergen – 4 timer (internasjonal skatterett). 

- Handelshøyskolen BI - masterstudiet i skatterett. 

- 5 timer undervisning i internasjonal skatterett. 

- Veiledning på semesteroppgaver i internasjonal skatterett. 

- Sensurert semesteroppgaver i internasjonal skatterett. 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 

- Deltatt på konferanse i Trier i Tyskland. 

- Annual conference on European direct taxation law 2010 (24.–25. 

november). 

- Deltatt på nasjonalt doktorand seminar i Tromsø (september 2010) 
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Imran Haider 

Stipendiat 

1. Forskningsvirksomhet 

Arbeidet med avhandlingen om betydningen av en persons inntekter for 

vedkommendes rett til ytelser etter trygde- og pensjonssystemet, samt for 

krav på erstatnings- og forsikringsutbetalinger ved personskade. 

Avhandlingsarbeidet startet opp oktober 2008. 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet 

- Velferdsrett 

- Trygderett 

3. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning 

utenom fakultetet 

- Holdt innlegg på arbeids- og sosialrettslunsj: «Folketrygdens 

inntektsbegrep». 

- Holdt innlegg på arbeids- og sosialrettslunsj: «En strafferettslig 

vurdering av sakene til stortingspensjonistene». 

- Holdt en innledning om «Inntektsbegrepet i folketrygden» på seminaret 

«Et trygdesystem i sterk forandring» i regi av IOR. 

- Holdt innlegg om likhet for loven i saken til stortingspensjonistene 

(kriminalpolitisk seminar). 

- Vært sensor ved Høgskolen i Oslo. 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 

- Har fulgt doktorgradsprogrammet. 

- Deltatt på Sliråseminaret. 

- Deltatt på seminaret «Et trygdesystem i sterk forandring». 

 7. Annen virksomhet 

- Vært referee for Tidsskrift for Erstatningsrett (TfE). 

- Hatt det praktiske ansvaret med gjennomføring av arbeids- og 

sosialrettslunsjene. 
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Marit Halvorsen 

Professor/prodekan for undervisning 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet i 2010: 

- Rettshistoriske prosjekter:  

o Utviklingen av læren om overprøving av skjønnsmessige 

forvaltningsvedtak. 

o Innsamling av stoff til prosjekt i forbindelse med Juridisk 

fakultets 200-årsjubileum. 

- Helserettslige prosjekter: 

o Eiendomsrett til humant biologisk materiale. Billeddiagnostisk 

materiales rettslige stilling. 

o Hvilke prosjekter er fremleggelsespliktige for de regionale 

forskningsetiske komiteene for medisin og helsefag? 

b) Publikasjoner i 2010: 

- Forslag til rammeverk for et nasjonalt kvalitetsindikatorsystem for hel-

setjenesten (sammen med Liv Helen Rygh, Jon Helgeland, Geir Sverre 

Braut, Geir Bukholm, Nanna Fredheim, Jan C. Frich, Sverre A. C. Kit-

telsen, Trine Magnus, Khang N. Nguyen, Janecke Thesen, Ole Tjoms-

land). Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten 2010. 141 s.  

- Hvilke prosjekter skal legges frem for regional komité for medisinsk og 

helsefaglig forskningsetikk? (sammen med Ingun Sletnes) I: Institutt 

for offentlig retts skriftserie. Oslo, 2010. 121 s. 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet 

- Forelesninger i rettshistorie, 3. avdeling. 

3. Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg 

- Prodekan for undervisning. 

- Medlem styret i Senter for grunnforsking, Det norske 

Vitenskapsakademi. 
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6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 

- «Eiendomsrett og disposisjonsrett til humant biologisk materiale». 

Kommentar til Forskningsrådets rapport om kommersialisering av 

biobanker. Møte i Bioteknologinemnda, 9. juni 2010. 

7. Annen virksomhet 

- Leder, Klagenemnda for stadnamn. 

- Varamedlem Markedsrådet. 

- Medlem Redaksjonsmitéen for bd III av Høyesteretts historie. 
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Ola Rambjør Heide 

Stipendiat 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet i 2010: 

Arbeid med avhandlingen «Konstitusjonell selvstendighet». 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet 

- Kurs i statsforfatningsrett. 

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning 

utenom fakultetet 

- Innledning ved konstitusjonell lunsj 14. juni 2010: «Kongens 

kommandomyndighet etter Grunnloven § 25». 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 

- 15.–16. november 2010: Konstitusjonell beskyttelse av eiendomsretten. 
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Anne Hellum 

Professor 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet i 2010: 

Jeg har i 2010 vært frikjøpt fra undervisning.  

I vårsemesteret deltok jeg i forskningsprosjektet «Should states ratify 

Human Rights Conventions?» ved Senter for grunnforskning. I tilknytning 

til dette forskningsprosjektet arbeider jeg med en antologi om FNs 

kvinnekonvensjonen med arbeidstittel «The Added Value of CEDAW». 

Antologien, som har bidrag fra ledende internasjonale forskere på feltet, ser 

på hvilken betydning konvensjonen har i samspill med overlappende 

internasjonale og regionale konvensjoner på ulike tematiske områder og i 

utvalgte land fra Nord-Europa, Canada, Australia, Sør-Asia og Sørlige 

Afrika. 

I høstsemesteret har jeg arbeidet med avslutningen av to eksternt 

finansierte forskningsprosjekter: 

- Som et ledd i forskningsprosjektetet Fra formelle til reelle rettigheter, 

som er finansiert av IMER programmet, arbeider jeg med en antologi 

om innvandrerkvinners diskrimineringsvern i Norge. Formålet med 

antologien er å syntetisere og formidle de forskningsarbeidene som har 

vært finansiert innen rammen av prosjektet. 

- På prosjektet Rights Power and Civic Action, som er finansiert av 

programmet Peace and Poverty, har jeg vært leder av arbeidet med en 

omfattende case studie fra Zimbabwe. Det er foretatt en empirisk studie 

av tre menneskerettighetsorganisasjoner og hvordan de håndterer de tre 

dimensjoner av makt (Lukes) – visible, hidden and invisible power. Jeg 

er førsteforfatter for en lengre fagartikkel som er utarbeidet i samarbeid 

med kollegaer fra Det juridiske fakultet ved Universitetet i Zimbabwe 

og som utkommer i en antologi redigert av Baard Anders Andreassen 

og Gordon Crawford på Routledge i 2013. 
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Fikk innvilget en søknad på Global Partner programmet; Gender Human 

Rights and Water Governance in Africa med 5 millioner kroner, herunder 

et postdoktor-stipend i rettsvitenskap som vil bli lyst ut i 2011. 

b) Publikasjoner i 2010: 

Redigerte bøker: 

- Rettferdighet (med Beatrice Halsaa). Universitetsforlaget.   

- From Transnational Relations to Transnational Laws. Northern 

European Laws at the Cross Roads (med Shaheen Sardar Ali og Anne 

Griffiths). Ashgate. 

Artikler: 

- «Rettferdighet – en dyd av nødvendighet» (sammen med Beatrice 

Halsaa). I: Beatrice, Halsaa & Anne, Hellum (red.): Rettferdighet.  

Universitetsforlaget.  Kapittel 1, s. 9–49. 

- «Observations on the Intersections of Human Rights and Local Practice 

A Livelihood Perspective on Water» (sammen med Bill Derman).  I: L. 

Lakshmi (red.): Water Rights: Enforcement Impediments. The Icfai 

University Press, Amicus Books. Kapittel, s. 121–145. 

- «Introduction: transnational law in the making» (sammen med Shaheen 

Sardar Ali og Anne Griffiths). I: Anne Hellum, Shaheen Sardar Ali og 

Anne Griffiths (eds): From Transnational Relations to Transnational 

Laws. Northern European Laws at the Cross Roads. Ashgate. 

- «The global equality standard meets Norwegian sameness». I: Anne 

Hellum, Shaheen Sardar Ali og Anne Griffiths (eds): From 

Transnational Relations to Transnational Laws. Northern European 

Laws at the Cross Roads. Ashgate. 

- «Taking what law where and to whom? Legal literacy as transcultural 

'law-making' in Oslo» (sammen med Farhat Taj). I: Anne Hellum, 

Shaheen Sardar Ali og Anne Griffiths (eds): From Transnational 

Relations to Transnational Laws. Northern European Laws at the 

Cross Roads. Ashgate. 

- «The Making and Unmaking of Unequal Property Relations between 

Men and Women: Shifting Policy Trajectories in South Africa's Land 

Restitution Process» (sammen med Bill Derman). I: Nordic Journal of 

Human Rights 2: 2010, s. 210–230. 
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2. Undervisning ved Det juridiske fakultet 

Jeg har på grunn av problemer med å skaffe vikar hatt mye undervisning i 

høstsemesteret: Har opprettholdt veiledningen av to 

doktorgradsstipendiater og to studenter som skriver 

mastergradsavhandlinger innen området diskriminerings- og 

likestillingsrett.  

- Ansvaret for undervisningen i valgfaget diskriminerings- og 

likestillingsrett høsten 2010, undervist 7 dobbelttimer  

- Undervisning på mastergradsprogrammet i rettssosiologi.  

- Veiledning av to doktorgradstipendiater 

- Veiledning av to mastergradsstudenter 

3. Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg 

- Programutvalg for undervisning ved Senter for tverrfaglig 

kjønnsforskning 

- Leder for forskegruppen RIKS ved Det juridiske fakultet    

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning 

utenom fakultetet 

- Kommentator på ph.d.-seminar ved School of Law, University of 

Warwick, Reshaping the dynamics of research on gender, development 

and legal pluralism in a global world. 4.–10. juli. 

- Facilitator på ph.d.-seminar ved SEARCWL, University of Zimbabwe, 

oktober. 

- Veileder to ph.d.-studenter ved SEARCWL, Universitetet i Zimbabwe 

- «Rights, Power and Civic Action in Zimbabwe», framleggelse av 

forskningsresultetater ved RIPOCA forskningskonfereanse ved 

University of Leeds 3.–4. desember. 

- «Noen refleksjoner om FNs kvinnkonvensjons vurdering av kvinners 

husholdsarbeid», innlegg på arbeidsseminar i anledning ISFs 

husholdsprosjekter, i samarbeid med KVIBALD, Institutt for offentlig 

rett. Formålet var å skolere forskere på ISF på rettslige aspekter ved 

«økonomi i nære relasjoner» og identifisere interessante 

problemstillinger for videre forskningssamarbeid mellom 

KVIBALD/RIKS og ISF.8. november 2010 kl. 9.30 – 16.00  
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6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 

- Arrangør av forskerkonferansen CEDAW, from Ratification to 

Implementation, ved CAS/RIKS 10.–11. mars 2010.  

- American African Studies Association Conferance 18.–21. november 

2010. «African Diaspora and Diasporas in Africa». 

7. Annen virksomhet 

- En professorbedømmelse ved Universitetet i Zimbabwe. 

- En post doc bedømmelse ved Det juridiske fakultet i Bergen. 

- En referee uttalelse for tidsskriftet Kjønnsforskning. 

- Leder forskningsprosjektet Fra formelle til reelle rettigheter. 

- Leder forskningsprosjektet Gender, Human Rights and Water 

Governance . 

- Leder for samarbeidsprogrammet mellom SEARCWL og KVIBALD i 

kvinnerett ved Universitetet i Zimbabwe. 
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Ragnhild Hennum 

Professor/viserektor  

1. Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet i 2010: 

Jeg har grunnet arbeidet som viserektor ikke hatt forskningsvirksomhet av 

nevneverdig grad i 2010. Jeg har en publikasjon – som ble utgitt i 2010. 

b) Publikasjoner i 2010: 

- «Kjønnslikestilling på ville veier –  kan kjønnsnøytrale krisesentre 

forsvares?» I: Rettferdighet. Oslo, Universtetsforlaget, 2010. 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet 

- Jeg har i 2010 veiledet fire ph.d. stipendiater. Av disse disputerte 1 i 

2010. 

7. Annen virksomhet 

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

stillingen ved IOR). Fra 01.08.2010 er jeg viserektor i 100% stilling 

(100% permisjon fra stillingen ved IOR). 

- Prosjektleder for NFR-prosjektet  Justice in the Risk Society. 
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Thomas Horn 

Stipendiat 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet i 2010: 

Arbeid med rettspolitisk ph.d.-avhandling om isolasjon etter 

straffeprosessloven. Arbeid med artikkel om varetekt og risikovurderinger, 

blir publisert i Kritisk Juss nr 2011. 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet 

- Kurs i sivilprosess (14 t) 

- Kurs i straffeprosess (14 t) 

- Rettssakskurs, 3 stk (á 11 t) 

- Gjennomgang av fak.oppg. strafferett 

- Masteroppgaveveiledning 

- Arrangert kriminalpolitisk seminar («Likhet for loven») 

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning 

utenom fakultetet 

- Omfattende veiledningsarbeid for studenter ved UiO i forbindelse med 

Den nordiske prosedyrekonkurransen i menneskerettigheter. 

- Veiledning i forbindelse med to masteroppgaver ved UiT.  

- Foredrag ved Universitetet i Bergen om lovvalg i ytringsfrihetssaker. 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 

- Universitetets doktorgradsprogram, deltatt på en rekke seminarer og 

samt skriving av to essays. 

- Nasjonalt doktorgradssamling Tromsø. 

- Internasjonalt seminar »New landscapes of justice and security«, UiO. 

- Instituttseminar Klækken. 

- Deltatt på en lang rekke mindre arrangementer bl.a. som deltaker i 

forskergruppe rettsikkerhet og samfunnskontroll og i forskergruppe for 

konstitusjonelle studier, samt ifbm instituttlunsjer, 

midtveisevalueringer, disputaser, JussBuss, Norsk forening for 

internasjonal rett og Slirå-seminar. 
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Alf Petter Høgberg 

Professor 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet i 2010: 

Har forsket innenfor flere fagfelter – både offentligrettslige og 

privatrettslige. De vesentligste forskningsresultater fra 2010 publiseres ikke 

før 2011. 

b) Publikasjoner i 2010: 

- «Sondringen mellom tinglige og obligatoriske rettigheter som 

strukturell forklaringsmodell». I: Selskap, kontrakt, konkurs og 

rettskilder. Festskrift til Mads Henry Andenæs 70 år. Gyldendal 

Akademisk 2010, s. 100–110. 

- Oversikt over avtaleretten. Oslo, Pampinian 2010, 169 s. 

- «Grunnlovsfesting av retten til privatliv?» I: Jussens venner 2010; 

Volum 45 (2) s. 98–146. 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet 

- Kurs i strafferett 

- Basisgrupper på 3. avdeling 

- Veiledning – strafferett, rettsteori, konstitusjonell rett, arbeidsrett, 

straffeprosess 

3. Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg 

- Medlem av LAMU 

- Varamedlem av fakultetsstyret 

- Varamedlem i ITU 

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning 

utenom fakultetet 

- Kriminalitetens velsignelser - om kriminalitetens verdiskapning og 

samfunnsnyttige funksjon. Sliråseminaret 2010; 16.–18. april 2010. 
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- Om bedømmelseskriterier for juridiske doktorgrader i de nordiske land. 

XIV nordiske strafferettsworkshop; 8.–11. mai 2010. 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 

- Den XIV nordiske strafferettsworkshop i Praha 

- Strafferettsseminaret på Slirå 2010 

7. Annen virksomhet 

- Medlem av styret i stiftelsen Clara Lachmanns fond 

- Medlem av styret i Norsk forening for rettsfilosofi 

- Verneombud IOR 

- Ledende verneombud, Det juridiske fakultet 

- Medlem av Institutt for demokrati- og legitimitetsanalyses 

referansegruppe 

- Veileder for fire stipendiater og en vit.ass. ved fakultetet 

- Veileder ved Universitetet i Bergen 

- Sensur på 4. avd. og ex.fac. 

- Ansvarlig faglærer i strafferett 

- Ansvarlig faglærer i ex.fac. 
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Ingunn Ikdahl 

Gjennomføringsstipendiat 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet i 2010: 

Forsvarte avhandlingen «Securing women’s homes. The dynamics of 

women’s human rights at international level and in Tanzania» i juni. 

Temaer fra avhandlingen ble presentert og videreutviklet på konferanser/ 

seminarer, samt bearbeidet med sikte på publisering. Foreldrepermisjon fra 

august. 

b) Publikasjoner i 2010: 

- Securing women’s homes. The dynamics of women’s human rights at 

the international level and in Tanzania. Doktoravhandlinger forsvart 

ved Det juridiske fakultet, no. 31. Unipub forlag, UiO. 

- «Competing notions of property rights: Land rights reform at the 

intersection of the international and the local». I: Eriksen og Emberland 

(red.): The New International Law: An Anthology. Brill Academic 

Publishers, s. 99–113. 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet 

- 1. avd: Rettskilder til fots. Basisgrupper. 

- 2. avd: Kvinne- og kjønnsperspektiv på 2. avdeling. 

- Valgfag: Women’s Law and Human Rights. 

- Veileder for avhandling, M.Phil in the Theory and Practice of Human 

Rights. 

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning 

utenom fakultetet  

- Property and security: Articulating women’s rights to their homes. Pa-

per på konferansen «From ratification to implementation: CEDAW in 

international and national law», arrangert av Centre for Advanced 

Studies’ prosjekt «Why states ratify human rights» (UiO), 11.–12. mars 
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- Eiendom, trygghet og livsopphold: Kvinners landrettigheter. Norads 

frokostseminar, 29. april. 

- Kvinner og land i Afrika: Å realisere menneskerettighetenes vern. 

Faglig seminar, Drylands Coordination Group, 4. juni. 

- International Summer School, UiO. Underviste på kurset Human 

rights, juli. 

- Nettdebatt med prof.em. Sigurd Skirbekk om demokratiets 

utfordringer, globalisering og rettigheter. Innleggene Flertallsstyre og 

rettigheter, Demokrati som fellesskap, og Sluttkommentar er 

tilgjengelige på http://www.katstud.org (mars-april). 

7. Annen virksomhet 

- Fungerende leder for Avdeling for kvinnerett, barnerett, likestillings og 

diskrimineringsrett (KVIBALD) våren 2010. 

- Fungerende leder for forskergruppen Rettigheter, individer, kultur og 

samfunn (RIKS) våren 2010. 

- Varamedlem i UiOs utvalg for Nord-sør-samarbeid. 

- Medlem av Forum for kvinner og utviklingsspørsmål (FOKUS) sitt 

programutvalg om kvinners økonomiske og politiske rettigheter og 

deltagelse. 

- Medlem av den norske redaksjonskomitéen for tidsskriftet Retfærd. 

http://www.katstud.org/
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Henning Jakhelln 

Professor emeritus 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet i 2010: 

Forskning, særlig innen arbeidsrett og tilgrensende rettsområder, arbeid 

med det videre grunnlag for utdanningsrett.  

b) Publikasjoner i 2010: 

- «Arbeidsmiljølovens regler om varsling». I: Kjell Horn (red.): 

Varsleren – Viktig og verdig, 2010, del 2 (s. 385–448).  

- «Lærernes psykososiale arbeidsmiljø». I: Jorunn Møller og Elin 

Ottesen (red.): Rektor som leder og sjef (under trykning, 

Universitetetsforlaget 2011) kapittel 7, s. 147–185. 

- «Barnearbeid – barn under 13 år – teater m.v.; Krav til arbeidsgiver 

som ansetter barn under 13 år til kommersielle kulturproduksjoner, så 

som film, teater, ballett osv.». I: Q-barnekultur nr. 4/2010 s. 52, jf 

www.kulturforbarn.no (ca 7 sider).  

- «På samme skolebenk – elever og lærere går på samme skole – 

forskjellige tilsynsmyndigheter» (sammen med forsker  

- Trond Welstad), kronikk i Dagsavisen 20. september 2010. 

- «’… også vi, når det blir krevet …’, etterord til ettertanke». I: Egil M. 

Kristiansen: Kampen. Mot tyske fallskjermjegere – og norske 

byråkrater, Stange historielag 2010, s. 120–125. 

- Løpende oppdatering og videreutvikling av nettstedet 

www.arbeidsrett.no (red., sammen med post.doc. Helga Aune, advokat 

Nina Kroken og advokat Claude A. Lenth); i samarbeid med om lag 35 

praktiserende jurister og advokater, nettstedet omfatter særlig 

kommentarer til arbeidsmiljøloven av 2005, kommentarer til 

ferieloven, permitteringer og kommentarer til permitteringslønnsloven, 

konkurranseklausuler m.v., internasjonal arbeidsrett, pensjoner; 

(kommentarene til arbeidsmiljøloven utkommer i bokform, 3. utgave, 

CappelenDamm forlag våren 2011). 

- Norwegian labor law – Encyclopaedia of Laws, Labor Law and 

Industrial Relations – (en oversikt over norsk arbeidsrett), i samarbeid 

http://www.kulturforbarn.no/
http://www.arbeidsrett.no/
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med advokat Kristine Fremstad Moen og konsulent Mårten Brandsnes 

Faret, ca 430 s. (utkommer Kluwer 2011). 

- Utdanningsrett (red., sammen med Trond Welstad), introduksjon til 

skole- og utdanningsretten ved artikler om utvalgte tema. Under arbeid, 

forventes publisert CappelenDamm forlag 2011. 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet  

Veiledning til avhandlingsskrivende (30 studiepoeng), levert i løpet av 

2010: 

- Mårten Faret: «Arbeidstakeres personvern – arbeidsgivers bruk av lyd-

opptak i arbeidsforhold». 

- Sebastian Garstecki: «Arbeidsmiljølovens vern av andre enn egne ar-

beidstakere». 

- Camilla Skogstad: «Retten til omsorgslønn – er omsorgslønnsmottaker 

å anse som arbeidstaker?» 

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning 

utenom fakultetet og deltakelse i konferanser, seminarer m.v. 

- Veileder og faglig medansvarlig for prosjekt over 11 måneder, fullført pr. 1. 

november 2010 med rapporten «Utdanning og klagesaker – en analyse av 

fylkesmannens praksis, skoleeieres forvaltningskompetanse og elevenes 

rettssikkerhet» (ca 250 s. inkl. vedlegg), utført av forsker Trond Welstad og 

vit.ass. Simen Warp.  

- Forholdet mellom internasjonal og norsk arbeidsrett, forelesning for 

tillitsvalgte, videregående kurs, i regi av AOF Norge, Oslo, 13. januar 2010.  

- Bedre håndhevelse av straffebestemmelsene om arbeidsmiljøet, foredrag på 

konferanse arrangert av Manifest analyse, Oslo, 1. mars 2010. 

- Utvalgte emner fra arbeidsretten, «Lofotseminaret», dagsseminar i regi av 

Norges Juristforbund og Den norske advokatforening, Midt-Hålogaland 

krets, Kræmmervika, Ballstad, 4. juni 2010. 

- Arbeidsmiljø - effektivisering av straffebestemmelser ved rett for 

organisasjoner til å reise privat straffesak - innledning på Avdeling for 

arbeids- og sosialretts lunch 15. oktober 2010.  

- Det dobbeltsporede prosess-system m.v., forelesning for tillitsvalgte, 

videregående kurs, i regi av AOF Norge, 20. oktober 2010. 

- Lojalitet, varsling og ledelse, innledning Bærum Sykehus 3. november 

2010. 
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- Effektivisert tidsbruk ved et godt psykososialt arbeidsmiljø – rettslige 

utfordringer, foredrag på skolelederkonferansen, Skolenes Landsforbund, 

Oslo, 18. november 2010. 

7. Annen virksomhet 

Diverse intervjuer i dagspresse, radio og fjernsyn, særlig om 

arbeidsrettslige spørsmål, nevnes kan også: 

- http://www.nettavisen.no/tjenester/article2863131.ece 

[Virksomhetsoverdragelse] - 7. april 2010 

- Innslag Dagsnytt atten [»askefast«] - 20 april 2010 

http://www.nrk.no/nett-tv/indeks/209961 

- Innslag NRK, morgennytt [07:30-08:30] [varsling] - 12. oktober 2010 

http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/673997  

http://www.nettavisen.no/tjenester/article2863131.ece
http://www.nrk.no/nett-tv/indeks/209961
http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/673997
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Jon T. Johnsen 

Professor 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet i 2010: 

- Rettshjelp. Prosjektleder for prosjektet «Kunnskapsgrunnlag for 

prøveprosjektet med en ny juridisk rådgivningstjeneste». 

- Videreføring av bokprosjekt med arbeidstittel «Best Policies for 

Legal Aid» opprinnelig i samarbeid med nå avdøde professor 

Francis Regan Flinders University Australia. Førsteutkast forelå 

ved årsskiftet 2009/2010.  

- Sammen med Olav Halvorsen Rønning: Artikkelprosjekt om 

rettshjelp og menneskerettigheter 

b) Publikasjoner i 2010: 

- «Enforcement of Civil Claims in Criminal Litigation: The Norwegian 

Example». I: Enforcement and Enforceability Tradition and Reform. 

Intersentia  s. 313–326 

- «Implementation test of SATURN tools in selected pilot courts». 

Strasbourg: Council of Europe, European Comission for the Efficiency 

of Justice (CEPEJ-SATURN(2010)1) 2010 9 s. 

https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=CEPEJ(2010)9&Language=

lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=eff2fa&BackColorIntra

net=eff2fa&BackColorLogged=c1cbe6 

- «Pilot test of a protocol for the implementation of CEPEJ SATURN 

tools». Strasbourg: Council of Europe, European Comission for the 

Efficiency of Justice (CEPEJ-SATURN(2010)3) 2010 9 s. 

https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=CEPEJ(2010)9&Language=

lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=eff2fa&BackColorIntra

net=eff2fa&BackColorLogged=c1cbe6 

- «Kritisk juss i arbeidet mitt som rettsforsker». I: 1968 och därefter. De 

kritiska rättsteoriernas betydelse för nordisk rättsvetenskap. Museum 

Tusculanums Forlag s. 201-225 

- «Ny jurdisk rådgivningstjeneste. Rapport fra ’Ekspertseminar om 

førstelinjetjenesten’» (sammen med Olaf Halvorsen Rønning og Ida 

https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=CEPEJ(2010)9&Language=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=eff2fa&BackColorIntranet=eff2fa&BackColorLogged=c1cbe6
https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=CEPEJ(2010)9&Language=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=eff2fa&BackColorIntranet=eff2fa&BackColorLogged=c1cbe6
https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=CEPEJ(2010)9&Language=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=eff2fa&BackColorIntranet=eff2fa&BackColorLogged=c1cbe6
https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=CEPEJ(2010)9&Language=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=eff2fa&BackColorIntranet=eff2fa&BackColorLogged=c1cbe6
https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=CEPEJ(2010)9&Language=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=eff2fa&BackColorIntranet=eff2fa&BackColorLogged=c1cbe6
https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=CEPEJ(2010)9&Language=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=eff2fa&BackColorIntranet=eff2fa&BackColorLogged=c1cbe6
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Gundersby Rognlien). 19-20. januar 2010.  Justis- og 

politidepartementetets rapportserie. 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/rapporter_planer/rapporter/20

10/ny-juridisk-radgivningstjeneste.html?id=614204 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet  

- Undervisningsfri til 15. mars 

- Forelesninger i straffeprosess 

- Veiledning av en doktorgradstipendiat 

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). 

- Engasjert som uavhengig ekspert av Justisdepartementet for å 

gjennomføre planene om en ny juridisk rådgivningstjeneste for alle i St. 

meld 26 (2008-2009).   

- Medarrangør av seminaret «Ekspertseminar om førstelinjetjenesten» 

19-20 januar sammen med Justisdepartementet med ansvar for det 

faglige opplegget. 

- Engasjert som uavhengig ekspert av Croatia Human Rights Centre for å 

evaluere Kroatias nye lov om sivil rettshjelp. 

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning 

utenom fakultetet 

- Innledninger på seminaret  «Ekspertseminar om førstelinjetjenesten» 

19.–20. januar. 

- Kommentar til  Tina S. Nordstrøms Mastergrads avhandling 

«Minoritetskvinners rett til rettighetsinformasjon» på «Fem-seminar»   

18. mars. 

- Innledning om testprogram for bedre tidsstyring i domstolene på 

CEPEJ møte for Pilot Courts. Geneve 13. april. 

- «CEPEJ statistics on legal aid in Scandinavia. How reliable is it?» 

Paper CEPEJ Peer Group Meeting; Oslo 20. mai. 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/rapporter_planer/rapporter/2010/ny-juridisk-radgivningstjeneste.html?id=614204
http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/rapporter_planer/rapporter/2010/ny-juridisk-radgivningstjeneste.html?id=614204
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- «Hovedfunn i prosjektet ’Kunnskapsgrunnlag for prøveprosjektet med 

en ny juridisk rådgivningstjeneste’». Foredrag, Justisdepartementet 31. 

mai. 

- «Utfordringer for den nye juridiske rådgivningstjenesten. Hva kan vi 

lære av eksisterende rettshjelpforskning og erfaringer?». Innledning 

Rettspolitisk forenings høstseminar. Geilo, 26. september   

- «Juss-Buss - a model for legal aid and different legal education.» 

Gjesteforelesning Juridisk fakultet, Universitetet i Zagreb. 2. desember. 

- Offentlig presentasjon av foreløpige resultater fra evalueringen av 

Kroatias rettshjelplov. Zagreb, 3. desember. 

- Sivil rettshjelp og menneskerettigheter. Foredrag på «Rettshjelpteamets 

internseminar». Justisdepartementet, 9 desember. 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 

- «Lawyers' monopolies on legal services in Finland and Norway and 

their impact on legal aid delivery.» Paper Post Graduate Course 

«Public and Private Justice» Inter University Centre, Dubrovnik 25. 

mai. 

- «Development of a Universal Scheme on Short Legal Advice in 

Norway». Paper til «Research into Practice: Legal Service Delivery in 

a New Decade», 8th Legal Services Research Centre International 

Research Conference 2010, 30. juni–2. juli. 

- «Access to justice and the development of legal aid in Europe».  Paper 

til seminaret «Human rights, access to justice and judicial development 

in Europe and developing countries. How efficient is the human rights 

policy?», 31. august. 

7. Annen virksomhet 

- Course Director «Public and Private Justice 2010». Post graduate 

course, Inter University Centre Dubrovnik 24.–28. mai 2010. 

- Arrangert gjesteforelesning med seminar om «Human rights, access to 

justice and judicial development in Europe and developing countries. 

How efficient is the human rights policy?» med professor Alan Uzelac, 

Zagreb Universitet 31. mai. 

- European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ). Møter  i 

ekspertgruppen SATURN (om effektiv tidsbruk i påtalemyndighet og 
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domstoler). Geneve 12.–14. april og Strasbourg 5.–6. oktober. Deltatt i 

CEPEJ plenary, Strasbourg 9.–10. september. 

- Ledet arbeidet til den internasjonale ekspertgruppen som evaluerer 

Kroatias sivile rettshjelp. Rapport vil foreligge tidlig i 2011. 
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Eivind Junker 

Stipendiat 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet i 2010: 

Tiltrådte 1. juni som stipendiat tilknyttet naturressursgruppen, med Hans 

Christian Bugge som veileder. Formelt ansatt ved NIFS, men har 

arbeidsplass ved IOR. Har hovedsaklig benyttet tiden til bredspektret 

informasjonsinnhenting og deltakelse på ulike kurs og konferanser, begge 

med sikte på å konkretisere og spesifisere prosjektets emne. Gjennom dette 

fått god oversikt over arealplanlegging som rettsområde, og forståelse av 

tilpasning til klimaendringer som tematikk (både i og utenfor jussen). 

Reisingen har også resultert i et brukbart internasjonalt kontaktnett. 

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning 

utenom fakultetet 

- Rapport fra IUCN-konferanse. Naturressurslunsj 1. oktober 2010. 

- Legal issues in adaptation. Prosjektpresentasjon, ph.d.-seminar 7. 

november 2010. 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 

- UNESCO/MOST-seminar, Norges forskningsråd, 25. august 2010. 

- SARFaL Graduate Seminar, University of Leiden, 9.–10. september 

2010. 

- IUCN AEL Colloquium, University of Ghent, Belgia, 14.–16. 

september 2010. 

- Nasjonalt ph.d.-seminar, Universitetet i Tromsø, 20.–22. september 

2010. 

- IORs instituttseminar, Klækken hotell, 6.–7. oktober 2010 

- NPP Clim-ATIC prosjektkonferanse, Florø, 26.–28. oktober 2010. 

- NORDCLAD-Net PhD course, Stockholms universitet, 6.–8. november 

2010. 

- Climate Adaptation in the Nordic Countries, Stockholm, 8.–10. 

november 2010. 
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- Law for sosio-ecological resilience, Stockholm, 17.–19. november 

2010. 

- Klifs miljørettsforum, Oslo, 30. november 2010. 

- Lunsj- og dagsseminarer i regi av forskergrupper (naturressurs, 

rettshistore mv.). 

- Seminarer og kurs i fakultetets ph.d.-utdanning («A-seminarer»). 



- 81 - 

 

Anine Kierulf 

Stipendiat 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet i 2010: 

- Våren 2010: Utenlandsopphold ved Northwestern 

University/University of Chicago.  

- Høsten 2010: Skrevet om utviklingen i ytringsfrihetssaker etter 

vedtagelsen av Grunnlovens «nye» § 100 i 2004, og om relevansen av 

EMK for norsk grunnlovstolking. 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet 

- Rettskilder til fots, JUR1000, 4 grupper. 

- Rettskildekurs, JUR4000KIL2, 2 grupper. 

3. Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg 

- Instituttrådet, IOR 

- Julebordkomiteen, IOR 

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning 

utenom fakultetet 

- HF, ILN: Forelesning, NORINT0500 «The Norwegian legal system». 

- HF, IMK: Kursundervisning: JOUR4330 – Freedom of expression – 

discourses, principles and practices. 

- SMR: Høringsuttalelse til FNs Menneskerettskomités draft General 

Comment No. 34, om SP art. 19. 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 

- Høyesteretts praksis i ytringsfrihetssaker 2004-2010. Stipendiatlunch, 

UiO. 

- Constitutional law workshops spring/summer 2010, University of 

Chicago. 

- Work-In-Progress workshops spring/summer 2010, University of 

Chicago. 
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7. Annen virksomhet 

- Styremedlem International commission of Jurists, Norway (ICJ-N) 

- Diverse formidling:  

o Kierulf, Anine: Demokratiske prøvelser. Minerva, 17. februar 

2010. 

o Kierulf, Anine: Hvilken beskyttelse gir EMK art 8 mot 

videoovervåkning av leilighet. nrk.no, 20. november 2010. 

o Kierulf, Anine: Om sivil ulydighet ved Hardangeraksjonen. 

NRK P2, 18. oktober 2010. 

o Kierulf, Anine: Professor Hagtvets vemmelse. Morgenbladet, 

10. september 2010. 

o Kierulf, Anine: Statens ansvar etter EMK art 8 overfor Kari 

Storækre etter videoovervåkning av hennes og Arne Treholts 

leilighet.. NRK Kveldsnytt, 20. november 2010. 

o Kierulf, Anine: Veien mot 2020. Ny Tid, 15. januar 2010. 

o Kierulf, Anine: Vokt Dem, akademiker! Morgenbladet, 19. 

mars 2010. 

o Kierulf, Anine; Slagstad, Rune: Demokratiforakt. 

Aftenposten, 30. november 2010. 

o Kierulf, Anine; Slagstad, Rune: Høyesteretts habilitet. 

Aftenposten, 18. april 2010. 

o Kierulf, Anine; Slagstad, Rune: Tåke over Vestbanen. 

Aftenposten, 18. oktober 2010. 
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Asbjørn Kjønstad 

Professor  

1.  Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet i 2010: 

I 2010 har jeg vesentlig arbeidet med trygderettslige, helserettslige, 

erstatningsrettslige og statsrettslige spørsmål. Dertil har jeg arbeidet med 

rettsspørsmål knyttet til akademisk frihet og akademisk dannelse. 

b) Publikasjoner i 2010: 

- «Twelve main principles in Norwegian health law». I: Retfærd 2010 s. 

60–78. 

- «Teoridannelser i sosialretten». I: Nordisk Socialrättslig Tidsskrift 

2010 s. 5–24. 

- «Compensatio versus Condictio indebiti, i obligasjonsretten og i tryg-

deretten». I: Festskrift til Torgny Håstad, Uppsala 2010 s. 299–332. 

- «Årsak og skade fra et rettslig perspektiv». I: Torleiv Rognum (red.),  

Lærebok rettsmedisin, Oslo 2010 s. 419–435. 

- «Anders Bratholm 90 år». I: Lov og Rett 2010 s. 82–87. 

- Fire nekrologer over Anders Bratholm. Aftenposten 12. juli 2010, 

Tønsberg Blad 16. juli 2010, Gudbrandsdølen Dagningen, 19. juli 2010 

og Juristkontakt 2010 nr. 6 s. 44. 

- «Om tid og sted for ros og ris i vitenskap og arbeidsrett». I: Arbeidsrett 

2009 s. 236–239 (skrevet og publisert i 2010, men dette nr. for 2009 

var sent ute). 

- «Mer om ros og ris i vitenskapen». I: Arbeidsrett 2010 s. 82–86. 

- Tobakksfripris 2010 til Asgeir Storvand; Prisutdelingstale på Verdens 

røykfrie dag 31. mai 2010; talen (3 sider) er lagt ut på nettet: 

o www.røykfrittmiljø.no og www.robertlundsminnefond.no 

2.  Undervisning ved Det juridiske fakultet 

- Forskertermin V 2010. 

- Forelesninger i trygderett V 2010. 

- Forelesninger i velferdsrett H 2010.  

- Forelesninger i helserett H 2010. 

- Veileder for en doktorand (Imran Haider) som skriver avhandling om 

folketrygdens inntektsbegrep. 

http://www.røykfrittmiljø.no/
http://www.robertlundsminnefond.no/
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- Veileder for en student som skriver avhandling om Rettssikkerhet ved 

tildeling av uførepensjon etter lov om folketrygd. 

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

fessorat. 

3.  Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg 

- Styreleder for Senter for grunnforskning ved Det Norske Videnskaps-

Akademi. 

- Gruppeleder for rettsvitenskap i Det Norske Videnskaps-Akademi. 

- Medlem av komiteen for menneskerettigheter i Det Norske Vi-

denskaps-Akademi. 

- Leder av styret for Det juridiske fakultets Lovsamlingsfond. 

- 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). 

5.  Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning 

utenom fakultetet 

- Foredrag om «Fordeling av velferdsgoder og byrder mellom generasjo-

ner», på Nordisk administrativ konferanse, Tromsø 27. og 28. mai 

2010. 

- Foredrag om «Samhandlingsreformen. En stor helsereform som utilsik-

tet griper sterkt inn i pasientrettighetene?», Helse- og sosialrettssemi-

nar, Tromsø 15. og 16. juni 2010. 

- Foredrag om «Eiendomsvern for sosiale rettigheter», på Nordisk semi-

nar om Konstitusjonell beskyttelse av eiendomsretten, Oslo 15. no-

vember 2010. 

- Flere foredrag om helselovene av 1999 og 2001. 

- Flere foredrag om taushetsplikt og opplysningsplikt. 

- Flere foredrag om pasientrettigheter og psykisk helsevern. 

- Flere foredrag om erstatningsrettslige spørsmål. 

- Flere andre foredrag innen området velferdsrett. 
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6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 

- Studieopphold i Terrecina, Itali 12.–20. april 2010. 

- Forskingsseminar V knyttet til mitt prosjekt om «Et trygdesystem i 

sterk forandring» (A Social Security System in Rapid Development), 

Oslo 6. mai 2010. 

- Nordisk administrativ konferanse, Tromsø 27. og 28. mai 2010. 

- Sosialrettsseminar, Tromsø 14. og 15. juni 2010. 

- Konferanse om European Social Security (EISS), Leuven, Belgia 23. 

og 24. september 2010. 

- Nordisk seminar om Konstitusjonell beskyttelse av eiendomsretten, 

Oslo 15. og 16. november 2010. 

- Forskingsseminar VI knyttet til mitt prosjekt om «Et trygdesystem i 

sterk forandring» (A Social Security System in Rapid Development), 

Oslo 24. november 2010. 

7.  Annen virksomhet 

- Hovedredaktør for Tidsskrift for Erstatningsrett 2010. 350 sider. 

- Fagredaktør for sosialrett i Norsk lovkommentar, Oslo. Siste 

papirutgave 2008. Ca 700 sider sosialrett. Senere løpende revisjoner 

med elektroniske versjoner. 

- 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». 

- Medlem av bedømmelseskomiteen og andre opponent ved disputas ved 

Universitet i Trondheim 16. februar 2010 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?». 

- Medlem av bedømmelseskomiteen og andre opponent ved disputas ved 

Universitet i København  for  Nikolaj Nielsens avhandlingen «Retten 

til et hjem – Ejendomsret, privatliv og forsørgelse».  
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- Ansvar for en gjesteforeleser 4. februar 2010 ved Universitetet i Oslo: 

Professor Johannes Pichler fra Universitet i Gratz om «Direkte 

demokrati i EU». 
- Ansvar for en gjesteforeleser 8. april 2010 ved Universitetet i Oslo: 

Dommer i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen Sverre Erik 

Jebens om «Ytringsfrihet og personvern».  

- 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 

Stipendiat 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet i 2010: 

- Videreutvikling av ph.d.-avhandlingen. Restrukturering, metodekapittel 

– diskursanalyse og sosialkonstruktivisme, presisering og forbedring av 

enkelte kapitler. andre lands rettspraksis. Avslutning av artikkel. 

- Forskningsopphold ved Max-Planck-Institut für äusländisches, 

öffentliches Recht und Völkerrecht. 

b) Publikasjoner i 2010: 

- «Forbud mot niqab og burka i den offentlige skolen». I: Lov og rett 

2010; Volum 49 (7) s. 407–422 

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning 

utenom fakultetet  

- Om barnets rett til religionsfrihet i skolen. Fagpedagogisk Dag ved 

Universitetet i Oslo; 8. januar 2010. 

- Om barnets rett til selvbestemmelse i forhold til religiøse normer. 

Undervisning i barnerettskurs; 3. September 2010, Universitetet i 

Umeå. 

- Rights based approach and the child's welfare principle. Konferanse: 

Children in Law; 16.–17. september 2010, Universitetet i Örebro. 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer  

- Konferanse: Children in Law; 16.–17. september 2010, Universitetet i 

Örebro. 
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Nils Christian Langtvedt 

Stipendiat 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet i 2010: 

Arbeidet med doktoravhandling om traktattolkning i WTOs Ankeorgan 

(Appellate Body). Avhandlingen analyserer hvordan tolkningsmetoden i 

WTOs Ankeorgan kan forklares i lys av bestemte institusjonelle forhold, 

og på den bakgrunn synliggjøre hvordan regimespesifikke (underliggende) 

forhold bør tas i betraktning ved tolkningen av WTO-avtalen. 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. 

Tilbragte forskningsåret 2009-2010 ved New York University Law School, 

som Visiting Doctoral Researcher under Hauser Global Law School 

Program. 

b) Publikasjoner i 2010: 

- «Lovstridig valutakrig». Dagens Næringsliv (5/10-2010). 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet 

- International Trade and Investment Law 

- Folkerett 

3. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 

- Liberalising Trade - Comparing the experiences of the EU and the 

WTO, Århus. Presentasjon av avhandling.  

- Emile Noël Forum, NYU. 

- JSD Forum, NYU. Presentasjon av avhandling. 
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Heidi Mork Lomell 

Forsker 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet i 2010: 

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 

rettsstaten – 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 i 2010: 

- The Mutual Construction of Statistics and Society (red. sammen med 

Ann Rudinow Sætnan og Svein Hammer). New York: Routledge, 

2010, 299 s. 

- «By the Very Act of Counting — The Mutual Construction of Statistics 

and Society» (sammen med Ann Rudinow Sætnan og Svein Hammer). 

I: Ann Rudinow Sætnan, Heidi Mork Lomell og Svein Hammer (red.): 

The Mutual Construction of Statistics and Society. New York: Rout-

ledge, s. 1–17. 

- «Making sense of numbers: The presentation of crime statistics in the 

Oslo police annual reports 1950-2008». I: Ann Rudinow Sætnan, Heidi 

Mork Lomell og Svein Hammer (red.): The Mutual Construction of 

Statistics and Society. New York: Routledge, s. 191–206. 

- «The Politics of Numbers: Crime Statistics as a Source of Knowledge 

and a Tool of Governance». I: Shlomo Giora Shoham, Paul Knepper og 

Martin Kett (red.): International Handbook of Criminology. Boca Ra-

ton: CRC Press/Taylor & Francis Group, s. 117–152. 
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- «Videoovervåking - myter og realiteter». I: Dag Wiese Schartum (red.): 

Overvåking i en rettsstat. Bergen: Fagbokforlaget, s. 243–261. 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet 

- Forelesning «Crime Statistics» JUR/5100/5101 23. mars. 

- Midtveisevaluering Ida Nafstad, 26. april. 

- Seminarleder, postseminar etter disputas Thomas Ugelvik 9. desember. 

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning 

utenom fakultetet 

- «Om bruk av overvåking på Oslo S». Intervju radio (NRK 

Østlandssendingen), 3. september. 

- «Videoovervåking - myter og realiteter». Foredrag på 

Pensjonistuniversitetet, Oslo 23. september. 

- «Observasjon av videoovervåking». Forelesning, Politihøgskolen (Oslo 

og Kongsvinger), BA og MA i politivitenskap, februar og mars. 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 

- «Human rights discourses in online child grooming policy texts». Paper 

på seminaret New Landscapes of Justice and Security. Arrangør: 

Forskergruppen Samfunnskontroll og rettssikkerhet. Universitetet i 

Oslo: Det juridiske fakultet 14.–15.juni 

- «Human rights discourses in online child grooming policy texts». Paper 

på konferansen British Society of Criminology Annual Conference 

2010. Arrangør: British Society of Criminology. Leicester, England, 

11.–14. juli 

- «Ideelle og ikke-så-ideelle ofre: Offerdiskurser i kriminalpolitikk og 

menneskerettighetspolitikk». Paper på konferansen Brottsoffret och 

kriminalpolitiken Arrangør: Brottsoffermyndigheten och 

Brottförebyggande rådet. Sverige: Saltsjöbaden 13.–15. september 

7. Annen virksomhet 

- Leder, forskergruppen Samfunnskontroll og rettssikkerhet 
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- 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–) 

- Gjennomførte i 2009/2010 Forskningslederprogrammet ved UiO. 
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Anders Løvlie  

Stipendiat 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet i 2010: 

Arbeidet med ph.d.-avhandling med arbeidstittelen «normativitet ved 

fastsettelse av saksforhold». 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet 

- Veiledning. Oppfylt undervisningsplikt. 

4. Deltakelse i lovgivningsarbeid o.l. 

- Sekretær for Juryutvalget. 

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning 

utenom fakultetet 

- Enkelte foredrag og rolle som ordstyrer og innleder.  

7. Annen virksomhet 

Har vært i permisjon store deler av 2010. Dels som forsvarer i en større 

straffesak om internasjonale forbrytelser og dels som sekretær for 

Juryutvalget. 
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Merete Havre Meidell  

Stipendiat  

1. Forskningsvirksomhet  

a) Virksomhet i 2010:  

Hoveddelen av forskningsvirksomheten er knyttet til mitt ph.d.-prosjekt: 

«Proporsjonalitetsprinsippet ved bruk av varetekt i norsk rett». 

Det oppstilles i avhandlingen en modell eller metode for hvordan man skal 

gå frem for å fremme interesseavveiingens formål. Denne modellen eller 

metoden vil trolig også passe andre situasjoner hvor staten griper inn med 

tvang overfor individ og dermed gjør unntak fra menneskerettsvernet. Det 

fordrer imidlertid at man tester ut om metoden holder på disse områdene 

individuelt og man må også på hvert område bestemme prinsippets 

rettskildemessige forankring. Metoden er i løpet av 2010 testet ut på 

området for utvisning av kriminelle utlendinger og for inngrep i retten til 

vern om advokatkorrespondanse. Begge deler i forhold til Den europeiske 

menneskerettskonvensjonens art. 8. I tillegg til at det er forelest over tema, 

har dette også blitt artikler.  

Videre er det arbeidet med prinsippets rettskildemessige forankring i norsk 

rett, særlig på ulovfestet grunnlag og i forhold til Grunnloven § 99 og EMK 

art. 5. 

Prosjektet ble evaluert av Professor Jan Fridjof Bernt, UiB, etter halvgått 

tid (februar 2010) som del av doktorgradsprogrammet ved det juridiske 

fakultet, Oslo. Evalueringen foregikk både på bakgrunn av skriftlig 

innlevert materiale og en muntlig presentasjon, åpen for alle interesserte.  

b) Publikasjoner i 2010:  

- «Brutte bånd ved utvisning av foreldre- rettferdig for hvem?» I: 

Rettferdighet. Universitetsforlaget 2010, s. 169–185.  

- «Når kan et inngrep i advokaters taushetsplikt legitimeres etter EMK 

art 8 (2)». I: Advokaters taushetsplikt under press? Universitetsforlaget 

2010. 
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2. Undervisning ved Det juridiske fakultet  

- Har holdt foredrag i utlendingsrett, 2 t. og veiledet en masterstudent 

som skrev liten oppgave om rettslige krav for vedtagelse og 

gjennomføring av legemsundersøkelser av mistenkte. 

- Undervisningsplikten i stipendiatperioden er for øvrig gjennomført, 

men jeg har her dekket et ekstraordinært behov for fakultet i faglig 

stoff som ligger tett opp til eget avhandlingstema.  

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning 

utenom fakultetet  

Jeg har holdt foredrag for Juristenes Utdanningssenter på det årlige kurset i 

utdanningsrett om barns rett til å gå på nærmeste skole. Arbeidet med 

artikkel til boken «Advokaters taushetsplikt under press» ble sammen med 

foredrag honorert av Advokatforeningen. Jeg er også fast kommentator på 

Lovdata sine sider i forhold til merknader til ulike rettskilder knyttet opp til 

mitt forskningsarbeid. Dette arbeidet er uten noe forpliktelse til å skrive 

merknader og utføres kun i begrenset omfang. Jeg har også ansvar for å 

holde lov om krisesentre av 2009 oppdatert i Gyldendals rettsdata.  

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer  

Jeg har lagt frem prosjektet mitt på Det juridiske fakultet i forbindelse med 

midtveisevaluering, februar 2010. Jeg har deltatt og lagt frem prosjektet på 

Nordisk workshop i strafferett/ prosessrett i Praha, mai 2010. Videre har 

jeg lagt frem spørsmålet om det finnes et proporsjonalitetskrav i 

grunnlovens § 99 for forskergruppen konstitusjonelle studier under ledelse 

av professor Eivind Smith.  

Jeg har også holdt innlegg om mulighet for å utvise personer med kriminell 

bakgrunn i seminarrekken til rettssosiologisk seminar i oktober 2010.  

Ellers har jeg deltatt på ulike seminar i forskergruppen «rettssikkerhet og 

samfunnskontroll» og av og til på folkerettslunsj i regi av forskegruppen 

«internasjonale relasjoner», samt arbeids og sosialrettslunsjer ved instituttet 

og løpende instiuttlunsjer/seminar. 
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Dag Michalsen  

Professor 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet i 2010: 

Jeg var 100 % sykmeldt frem til august 2010. Som følge av ettervirkningen 

av skade var jeg fritatt for undervisnings- og møteplikter resten av året.  

På høsten har jeg gjenopptatt arbeidet med løpende prosjekter. Jeg er leder 

for forskergruppen Rett, samfunn og historisk endring. 

To større prosjekter var viktige høsten 2010. Det ene var tildelingen av ett 

forskerår ved Senter for høyere studier 2012-2013 for flere forskerstillinger 

og gjesteforskere i et prosjekt med tittelen The Transformation of 

International Law and Norwegian Sovereignty 1814 som jeg skal lede 

sammen med Ola Mestad.  Arbeidet med å sette sammen en internasjonal 

forskergruppe ble startet høsten 2010. Det andre var utarbeidelse av 

søknader til NfR’s utlysning til forskning i tilknytning til Grunnlovsjubileet 

2014 der forskergruppen sendte to større søknader.  

b) Publikasjoner i 2010: 

- «Constitutional Tradition: Between Law and History. The Case of 

Nineteenth Century Norway». I: Revue d'histoire Nordique 2010 s. 

147–162  

- «’Grændseskillet imellem Trykkefrihed og Trykkefrækhed’ - Johan 

Frederik Wilhelm Schlegel, Astræa og trykkefrihetens grenser». I:  

Hilde Sandvik (red): Demokratisk teori og historisk praksis. 

Forutsetninger for folkestyre 1750-1850 (Oslo 2010) s. 197–221. 

- Minnetale over professor dr. philos Gudmund Sandvik. I: Det Norske 

Videnskaps-Akademi. Årbok 2009, s. 71-76. 

- «Allmenndannelse og juridisk dannelse - en kommentar». I: Lov og 

Rett 2010, s. 230–231. 

- «Om å skrive høyesterettshistorie». Klassekampen (kronikk), 30. mars 

2010. 

- «Historien er en tvilsom læremester». Morgenbladet (kronikk), 23. 

mars 2010. 
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5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning 

utenom fakultetet 

- Do Constitutions Need Foundational Texts? Seminar, Kultrans, ved 

Det humanistiske fakultet, UiO, 26.03.10 

- «Om å regne med juridiske begreper»: Euklid, naturretten og rettens 

matematisering. Seminar, Kultrans, ved Det humanistiske fakultet, 

UiO, 13.10.10 

- Emotions, constitutions and science: Justifications of penal law 

reforms around 1800. Konferanse, Crime and punishment in time and 

space. Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen 15.12.10 
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Iris Nguyen Duy 

Postdoktor 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet i 2010: 

- Konstitusjonell rett (statsforfatningsrett) og komparativ offentlig rett 

(postdoktorprosjektet handler om Stortinget, «Parlamentet som 

forsvant»). 

- Kommunalrett. 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet 

- Fransk for jurister (FRAJUR, 2009-2010). 

3. Deltakelse i lovgivningsarbeid o.l. 

- «Juridisk evaluering av § 27 i kommuneloven og reformforslag» under 

prosjektet Evaluering av interkommunalt samarbeid etter § 27 i 

kommuneloven, ved Universitetet i Agder, for Kommunal- og 

regionaldepartementet. 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 

- Deltakelse i den 1. internasjonale konferansen om Demokrati som idé 

og praksis, Oslo, 14.-15. januar 2010, med: «Kan 

tvisteløsningsordninger mellom stat og kommune bidra til å utdype det 

kommunale selvstyret?» 

- Deltakelse i International Workshop on Democracy, Paris, 18.-20. 

oktober 2010, med: «Is Local Government a Threat for Parliament?» 

(med S. Stokstad). 
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Ragnar Nordeide 

Stipendiat 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet i 2010: 

Arbeid med ph.d.-avhandling om traktattolking. Hovedtemaet i arbeidet er 

en analyse av innholdet i og grensene for 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». 

Gjennomførte midtveisevaluering av ph.d.-prosjektet 3. november 2010 

ved Institutt for offentlig rett med professor Jan Klabbers, University of 

Helsinki, som kommentator. 

Har forskeropphold som Visiting Fellow (01.08.10 -01.08.11) ved 

Graduate Institute of International and Development Studies, Genève. Les 

mer om Graduate Institute og dets Visiting Fellows Programme her 

http://graduateinstitute.ch/. 

b) Publikasjoner i 2010: 

- Oxford Reports on International Law in Domestic Courts, ILDC 1326 

(NO 2008) (Dar v Norwegian Immigration Appeals Board, Appeal 

decision, Case no HR-2008-681-A). Oxford University Press, 

www.oxfordlawreports.com. 

- Oppdatering 2010 – Lov 21.05.1999 nr. 30 om styrking av 

menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven). Norsk 

lovkommentar, Ajourføringshefte (sammen med Jørgen Aall). 

- Oppdatering 2010 – Den europeiske menneskerettskonvensjon med 

protokoller (Vedlegg 2 til menneskerettsloven)  Norsk lovkommentar, 

Ajourføringshefte (sammen med Erik Møse og Jørgen Aall). 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet 

- Kurslærer i folkerett og internasjonale menneskerettigheter. 

http://graduateinstitute.ch/
http://www.oxfordlawreports.com/
www.rettsdata.no
www.rettsdata.no
http://www.rettsdata.no/karnov/
http://www.rettsdata.no/karnov/
www.rettsdata.no
www.rettsdata.no
http://www.rettsdata.no/karnov/
http://www.rettsdata.no/karnov/
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3. Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg 

- Vararepresentant for den faste observatøren for de midlertidig 

vitenskapelig ansatte i fakultetsstyret (frem til 1. juli 2010). 

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning 

utenom fakultetet 

- Forelesninger i internasjonale menneskerettigheter ved Treider. 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 

- Deltakelse på «The American Society of International Law’s 104th 

Annual Meeting – International Law in a Time of Change», 

Washington DC, 24.–27. mars 2010. 

- Deltakelse på «Doctoral Research Seminars, Fall Semester 2010», 

Graduate Institute of International and Development Studies, Genève, 

august–desember 2010. 

- Deltakelse på «European Society of International Law’s 4th Biennial 

Conference – International Law 1989-2010: A Performance 

Appraisal», Lauterpacht Centre for International Law, University of 

Cambridge, UK, 2-5 september 2010. 

- Deltakelse på «Symposium: Diplomatic and judicial means of dispute 

settlement: can they get along?», Graduate Institute of International and 

Development Studies, Genève, 23. oktober 2010. 

- Deltakelse på ph.d.-seminarer under ph.d.-programmet. 

7. Annen virksomhet 

- Medlem av forskergruppen Internasjonale relasjoner, jur.fak., UiO. 

- Medlem av det norske redaksjonsrådet til tidsskriftet Retfærd. 

- Forfatter av kommentarer til menneskerettsloven, Norsk 

Lovkommentar (http://www.rettsdata.no/norsk-lovkommentar/). 

- Norsk rapportør til Oxford Reports on International Law in Domestic 

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

http://www.rettsdata.no/norsk-lovkommentar/
http://www.oxfordlawreports.com/
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Jon Christian Fløysvik Nordrum  

Stipendiat 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet i 2010: 

Jeg er helt i startgropen av mitt doktorgradsprosjekt (ansatt sept. 2010) og 

har dermed ikke fått gjort annet enn å orientere meg bredt på feltet og 

arbeide med overordnet struktur på avhandlingen. 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet 

- Ett kurs i velferdsrett. 

- To PBL-kurs i EØS, menneskerett og folkerett. 

4. Deltakelse i lovgivningsarbeid o.l. 

- Medlem i Barnehagelovutvalget (Brustadutvalget) – tre møter høsten 

2010. 

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning 

utenom fakultetet 

- Ansvarlig for to-dagers kurset «Praktisk regelteknikk» for Juristenes 

utdanningssenter – avholdt to ganger høsten 2010. 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 

- Nasjonalt doktorgradsseminar i rettsvitenskap, Tromsø 20.–22. 

september. 

- Internasjonale menneskerettigheter (del av modul 2), 21.oktober. 

- Dagsseminar i modul 2 (internasjonalisering), 30. august. 

- Halvdagsseminar: «Bør sektormyndighetene ha ansvaret for å ivareta 

miljøhensyn?», naturressursgruppen, 12. november 

7. Annen virksomhet 

- Sekretær for den norske avdeling av Det nordiske administrative 

forbund 
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Froukje Maria Platjouw 

Stipendiat 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet i 2010: 

Ph.d.-prosjekt: «Consistency in Environmental law». Prosjektet analyserer 

hvordan økt konsistens i miljølovgivningen vil kune bidra til bærekraftig 

utvikling og en mer bærekraftig forvaltning av økosystemer. 

Foreldrepermisjon fra 23.mars 2010. 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet 

- Vår 2010 Kurs JUROFF 1410 (Folkerett) 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 

- «'The Ecosystem Approach': An introduction to its understanding and 

integration». Seminar om ny rammelovgivning for ressursforvaltning, i 

regi av Naturressursgruppa, UiO, 2.–3. mars 2010. 

- «Legal Consistency for Ecological Sustainability». International 

conference Law for Social-Ecological Resilience. I regi av Stockholm 

University & Stockholm Resilience Centre, fra 17.–19.nov 2010. 
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Anne Robberstad 

Professor  

1. Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet i 2010: 

Den knappe tiden jeg har hatt til forskning dette året, har medgått til et 

bevisrettslig arbeid.  

b) Publikasjoner i 2010: 

- «Anmeldelse av Per Henrik Lindblom: Grupptalan i Sverige». I:  

Tidsskrift for Rettsvitenskap 2010, s. 170–175. 

- «Var lydopptakene ulovlige?» Aftenposten, 12. mars 2010.     

- «Svekket likestillingsvern». I serien «Med andre ord» i Klassekampen 

10. juni 2010. 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet 

- Forelesninger og kurs i sivilprosess, kurs i Rettskilder til fots og 

yrkesetikk.  

- Kommisjonssensur 4. avdeling om høsten. 

- Veiledning av doktorgradsstipendiat og studenter som skriver 

masteroppgave. 

3. Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg 

- Nestleder i Eksamensutvalget om høsten.   

- Avdelingsansvarlig for 4. avdeling og dermed medlem av PMR. Arbeid 

med utvikling av studiereformen. 

- Medlem av instituttrådet ved IOR. 

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning 

utenom fakultetet 

- Foredrag på seminar arr. av JURK og Norsk 

Kvinnesaksforening, Gamle festsal: «Er en helhetlig 

diskrimineringslov (NOU 2009:14) egnet til effektiv 

bekjempelse av kvinnediskriminering?», 26. mai 2010. 
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- Foredrag JUS-kurs 12. november 2010 på Klækken: 

«Erstatningsrettigheter – fulle partsrettigheter? Om rettigheter og 

plikter ved fremme av sivile krav i straffesaker», sammen med 

politiadvokat Aina Mee Ertzeid. 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 

- «Chair» på sesjon på tysk-norsk forskerseminar i Bergen 2.–3. 

september 2010: Recent Reforms of Civil Procedure in Germany and 

Norway in the age of Europeanization.   

7. Annen virksomhet 

- Medlem av fagutvalg i Juristenes Utdanningssenter 

(Bistandsadvokater). 

- Dosentur- og stillingsvurderinger for Uppsala universitet (prosessrett).
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Inger-Johanne Sand 

Professor/prodekan for forskning 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet i 2010: 

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. Jeg deltar i forskergruppen «Internasjonale 

relasjoner» ved fakultetet og i de tverrfakultære satsningsområdene ved 

UiO, Demokrati og Kultrans. Jeg har også organisert to gjesteforelesninger 

om «International Constitutionalism» med internasjonalt kjente forelesere 

og med god oppslutning og diskusjon fra fakultetet.    

b) Publikasjoner i 2010: 

- «Legitimacy in global and international law: A sociological critique». 

I: Sam Ashenden og Chris Thornhill (red.): Legality and legitimacy: 

Normative and Sociological Approaches. Baden-Baden: Demos, 2010. 

- «Constitutionalism and the Multi-coded Treaties of the EU: Changing 

the Concepts of Constitutionality». I: Kaarlo Tuori og Suvi Sankari: 

The Many Constitutions of Europe. Farnham: Ashgate, 2010. 

- «Teoretiske utfordringer for rettssosiologien i globaliseringens tid». I: 

Bettina Lehmann Kristiansen og Anette Storgaard (red.): Nordisk 

retssociologi. København: Jurist- og Økonomforbundets forlag, 2010. 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet 

- Forelesninger i ex.fac., kurs og pbl-kurs i statsforfatningsrett. 

- Kurs i valgfaget International Constitutional Law and Democracy. 

- Veiledning master-avhandling. 

- Forelesninger og ledelse av ph.d.-seminarer. 
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3. Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg 

- Forskningsdekan, leder av PFF. 

- Medlem av Forskningskomiteen UiO. 

- Leder for oppfølgingsutvalg etter Norges Forskningsråds evaluering av 

rettsvitenskap, oppnevnt av Norges Forskningsråd. 

- Medlem av styret i Kultrans, tverrfakultært satsningsområde ved UiO. 

- Medlem av styret for ARENA-programmet, UiO. 

- Deltakelse i nordisk møte med andre forskningsdekaner om økt nordisk 

samarbeid om forskeropplæring. 

4. Deltakelse i lovgivningsarbeid o.l. 

- Medlem av utvalg oppnevnt av Arbeidsdepartementet for å gjennomgå 

status i NAV-reformen. 

- Deltatt i utredning om Norsk Tippings organisering og forholdet til 

statens eierskap for Kulturdepartementet. 

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning 

utenom fakultetet 

- Deltakelse i møter med innledninger i Norges Forskningsråd om faglig 

evaluering. 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 

- Nordisk rettssosiologi konferanse, Aarhus Universitet, paper og 

forberedt innlegg «Teoretiske utfordringer for rettssosiologien i 

globaliseringens tid». 

- Demokrati-konferanse, i regi av UiOs tverrfakultære satsningsområde 

Demokrati. Organiserte og ledet workshop om «Democracy and the 

relations between law and politics», med paper «The changing relations 

between law and politics: How law has become more constitutive of 

politics» 

- Kultrans-workshop om «Grunnloven som konstituerende tekst», med 

paper «The Mutiple Codes of Constitutions as an Explanation of 

Historical and Cultural Change». 
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- «The Creation of International Law», konferanse, UiO, med paper 

«International law between a global economy, risk society and ethics – 

a new dynamics of law». 

- «After globalization – New patterns of conflict», RECON, workshop, 

Loccum/Universitetet I Bremen, kommentar til «Concept of the 

Political in the Concept of Transnational Constitutionalism: A 

Sociological Perspective». 

- «Concepts of Justice in Legal research», Retfærd konferanse, Syddansk 

universitet, Odense, kommentar til «Self-subversive Justice», og til 

ph.d.-papers. 

7. Annen virksomhet 

- Medlem av evalueringspanel ved evaluering av Gøteborgs universitet.  

- Bedømmelse av doktoravhandling, Gøteborgs universitet. 

- Besøk ved det norske universitetssenter i St. Petersburg. 
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Kirsten Sandberg 

Professor 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet i 2010: 

Arbeidet med spørsmål om barns rett til å bli hørt, grunnlovsfesting av 

barns rettigheter og andre spørsmål relatert til FNs barnekonvensjon. Leder 

det forskningsrådsfinansierte 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 i 2010: 

- «Barns rett til medvirkning - et juridisk perspektiv». I: Barn som 

samfunnsborgere - til barnets beste? Universitetsforlaget 2010. s. 47–

70. 

- «Norway: The Long and Winding Road Towards Prohibiting Physical 

Punishment». I: Global Pathways to Abolishing Physical Punishment. 

Realizing Children’s Rights. Routledge 2010, s. 197–209. 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet 

- Forelesninger i barnerett valgfag, vår. 

- Forelesning i flyktningrett om asylsøkende barn, april. 

- Veiledning av to ph.d.-stipendiater. 

- Veiledning av masteroppgaver. 

3. Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg 

- Medlem av klageutvalget i Norges forskningsråd. 

- Medlem av styringsgruppa for det tverrfakultære forskningsområdet 

KiS, Kunnskap i Skolen, UiO. 

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

NTNU. 
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5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning 

utenom fakultetet 

- A CRC Perspective on Intersectional Discrimination of Children in 

Norway, presentasjon på DEMDI Conference 28.–29. januar 2010. 

- Barneloven – utvalgte problemstillinger, foredrag på Juristenes 

Utdanningssenters kurs i barne og utdanningsrett, 15. februar. 

- Erfaringer fra det norske nasjonale barnehjemsutvalget, seminar i 

Svendborg, Danmark 25.–26. mars. 

- Children’s rights in the Norwegian constitution? Paper på konferanse i 

Örebro, 16.–17. september. 

- Betydningen av FNs barnekonvensjon for barnevernet, forelesning på 

MABARN 307, UiB 27. august 2010. 

- Children’s Rights: A Legal Perspective, NOSEB. 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 

- DEMDI Conference, Holmen fjordhotell, 28.–29. januar. 

- De nordiske børnehjemsundersøgelser – udveksling af erfaringer, 

Svendborg, Danmark 25.–26. mars. 

- Tidsplanlegging, kurs arr. av UiO 10. mai. 

- Sosialrettsseminar i Tromsø 14.–15. juni . 

- The Creation of International Law: An Exploration of Normative 

Innovation, Contextual Application, and Interpretation in a Time of 

Flux, Hotell Bristol, Oslo 6.–7. august. 

- Seminar om forskningssamarbeid i rettsvitenskap Norge-Kina; Oslo 

24.–25. august. 

- International conference on Children in Law, Örebro University, 

Sweden, 16.–17. september. 

- Fakultetskonferansen om undervisning 28. september. 

- Faultetets veilederseminar 26.oktober. 

- Arbeids- og velferdsrettslunsjer. 

- RIKS-lunsjer. 

7. Annen virksomhet 

- Konstituert høyesterettsdommer 15. november 2010–20. februar 2011 

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

samfunn 



- 109 - 

 

- Redaksjonsmedlem i Tidsskrift for familierett, arverett og 

barnevernrettslige spørsmål 

- Medlem av barnerettsutvalget i Juristenes Utdanningssenter, fra 

oktober 

- Medlem i styret for Løvenskiolds legat 

- Medlem av fagrådet for Norsk Fosterhjemsforening 

- Varamedlem i Børsklagenemnda 

- Opphold i New York fem dager i desember ved den norske FN-

delegasjonen i forbindelse med valg til FNs barnekomité 
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Kristin Skjørten 

Professor II 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet i 2010: 

Barnekonvensjonen og norsk rettspraksis. Mål: Prosjektets hovedmål er å 

belyse hvilken betydning FNs barnekonvensjon har for gjennomføringen 

av barns rettigheter i praksis i domstolsavgjørelser om samvær og 

barnefordeling. 

b) Publikasjoner i 2010: 

- «Barns meninger om samvær». I: A.T. Kjørhold (red.): Barn som 

samfunnsborgere – til barnets beste? Universitetsforlaget. 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet 

- Forelesninger i barnerett, Jur 5970 og Jur 1970. 

- Forelesninger i kriminologi, Krim 1300 – Sosial kontroll, 

ekskluderingsprosesser og livsstrategier.  

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning 

utenom fakultetet 

- Masterundervisning UiO - PSA 4000 og PSA 4310. 

7. Annen virksomhet 

- Hovedveileder for 3 masterstudenter. 
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Eivind Smith 

Professor 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet i 2010: 

I 2010 har en del av min virksomhet vært preget av etterrakst etter 

avslutningen av to store bøker, nærmere bestemt Konstitusjonelt demokrati 

(504 sider), som utkom i 2009, og Forvaltningsrett (602 sider), som utkom 

i 9. utgave i januar 2010. Dette innebar blant annet sluttføring av artikler 

m.v. som var blitt forsinket og som er publisert i 2010 eller ligger til 

publisering i 2011. Også forskergruppen for konstitusjonelle (norske og 

komparative) studier har krevd tid, lokalt og som ledd i det interfakultære 

samarbeidet om demokratiforskning som den er en del av. 

Ellers er det grunn til å nevne videreføringen av omfattende internasjonal 

virksomhet. Den toppet seg under verdenskongressen i konstitusjonell rett i 

Mexico City i desember, der jeg – etter omfattende forarbeid – på vegne av 

Instituttet og fremførte den formelle invitasjonen til neste verdenskongress 

i Oslo i forbindelse med 200 års jubileet i 2014.   

b) Publikasjoner i 2010: 

- Forvaltningsrett. 9. utg. Oslo: Universitetsforlaget, 2010. 602 s. 

- «Rederiskatt og rettsstat». I: Lov og Rett 2010 s. 177–178. 

- «Hvem bør endre grunnloven? Randbemerkninger til plenumsdommen 

om Opplysningsvesenets Fond». I: Lov og Rett 2010 s. 305–306. 

- «Hemmelige elektroniske valg?» I: Lov og Rett 2010 s. 307-323. 

- «And They Lived Happily Together? On the Relationship between 

Confessionalism, Establishment and Secularism under the Constitution 

of Norway». I: Lisbet Christoffersen et al. (red.): Law and Religion in 

the 21st Century - Nordic Perspectives (Copenhagen, 2010: DJØF 

Publishing), s. 123–143.  

- «L’exemple à travers: Les transformations du contentieux administratif 

en Norvège». I: Annuaire européen d'administration publique vol. 

XXXII/2009. Aix-en-Provence: Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 

2010, s. 149–161. 
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- «Democracy’s Responses to its Opponents». I: Julia Iliopoulos-

Strangas et al. (red.): Rule of Law, Freedom and Security in Europe 

(Athens/Baden-Baden/Bruxelles, 2010: Sakkoulas/Nomos/Bruylant) s. 

161–181. 

- «E pluribus unum: Towards a United Europe in the Field of Public 

Law?» I: European Review of Public Law, Vol. 22, 1/2010 s. 65–84. 

- «Le juge constitutionnel et la proportionnalité». I: Annuaire 

International de Justice Constitutionnelle. Vol. 25/2009 (Paris, 

2010: Economica) s. 297–303. 

- «Chronique de justice constitutionnelle norvégienne 2006-2009». I: 

Annuaire International de Justice Constitutionnelle. Vol. 25/2009 

(Paris, 2010: Economica) s. 779–789. 

- «Constitutional courts as positive legislators». Rapport til XVIII 

International Congress of Comparative Law, Washington D.C. (2010, 

tilgjengelig på kongressens nettsted, under trykking i antologi på CUP). 

- «Les électeurs étrangers». Rapport til XVIII International Congress of 

Comparative Law, Washington D.C. (2010, tilgjengelig på kongressens 

nettsted). 

- «Er jurister mennesker?»  Morgenbladet, 26. februar 2010 (Ideer 

Debatt). 

- «Utluftning i rettskildehjørnet?» Stud.jur. nr. 4/2010 s. 41–43. 

- «Hva har de å tape?» Verdens Gang 27. september 2010 s. 42–43 

(kronikk). 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet 

- Undervisning på norsk i statsforfatningsrett, på engelsk i «Introduction 

to Norwegian law/Constitutional law». 

- Veiledning av master- og doktorgradsstudenter  

- Undervisning ved Institutt for statsvitenskap  

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning 

utenom fakultetet 

- Deltagelse i offentlig debatt (dags- og ukepresse, radio og TV), 

foredrag på Stortingets grunnlovsseminar i Lagtingssalen, på 

internseminarer i flere departementer, ved KS-møter, ved Institutt for 
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menneskerettigheter, i Nordisk Administrativt Forbund, på flere kurs i 

regi av Juristenes utdanningssenter.  

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 

- Deltagelse (som regel med foredrag, debattledelse e.a.) i en lang rekke 

konferanser m.v. i andre land.  

7. Annen virksomhet 

- Gjesteprofessor, Université de Montpellier (Frankrike)  

- Formann for den historisk-filosofiske klassen, Det Norske Videnskaps-

Akademi 

- Styreleder, Institutt for samfunnsforskning 

- Styreleder, Dagbladets Stiftelse  

- Visepresident, International Association of Constitutional Law  

- Visepresident, Group of Independent Experts on the Charter of Local 

Self-Government, Europarådet  

- Agent for Litauen ved Den europeiske menneskerettsdomstol (Paksas v 

Lithuania)  

- Doktorgradsbedømmelse i København, Oslo og Tromsø 

- Professorbedømmelse i København  

- Deltagelse i beredningsutvalg under Riksbankens Jubileumsfond  

- Etc.  
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Mats J. Iversen Stenmark 

Stipendiat 

1. Forskningsvirksomhet 

Arbeid med doktorgradsavhandlingen ble påbegynt medio november 2010. 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet 

- Veiledning av masteroppgave innen menneskerettigheter.  

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning 

utenom fakultetet 

- Forelesninger i sivilprosess m.m. for Samarbeidsutvalget for forliksråd 

og namsmenn (SFN).  

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 

- Deltagelse på seminaret «Fremmed korrupsjonslovgivning» i regi av 

Advokatforeningen, desember 2010. 

7. Annen virksomhet 

- Kortidskonstitusjon som lagdommer i Borgarting lagmannsrett, 

desember 2010.  
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Jo Stigen 

Førsteamanuensis 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet i 2010: 

I år tiltrådte jeg som førsteamanuensis ved instituttet. Dermed har jeg fått 

stabile rammer for forskningen min, samtidig som undervisningsplikten er 

blitt mer enn femdoblet. Jeg har fortsatt vært knyttet til forskergruppen 

«Internasjonale relasjoner», med fokus på generelle og spesielle 

folkerettslige problemstillinger. I tillegg til et fokus på folkerett og 

internasjonal strafferett, har jeg fokusert stadig mer på norsk strafferett. Jeg 

er blitt ansvarlig faglærer i fagene International criminal law og 

International law in practice – mock trial, og jeg er blitt faglærer i 

strafferett. Foruten artikkelskriving har jeg hatt en utstrakt 

foredragsvirksomhet i inn- og utland, blant annet i Sverige (Ørebro) og 

Nederland (Haag). Jeg har også samarbeidet med Norges røde kors, 

Forsvarets stabsskole, Dommerforeningen og PRIO. I tillegg har arbeidet 

som redaktør i Nordic Journal of Human Rights beslaglagt en del tid. 

b) Publikasjoner i 2010: 

- «Forsettets nedre grense – dolus eventualis eller hva?». I: Tidsskrift for 

Rettsvitenskap 4-5/2010, s. 573–636. 

- «Hvilken immunitet for internasjonale kjerneforbrytelser». I: Retfærd 

1/2010, s. 57–94. 

- «What's in the ICC for states». I: Christoffer C. Eriksen og Marius 

Emberland (red.): The new international law. Martinus Nijhoff 

Publishers, 2010, s. 183–199. 

- «Which immunity for human rights atrocities?». I: Chile Eboe-Osuji 

(red.): Protecting Humanity. Martinus Nijhoff Publishers, 2010, s. 749–

788. 

- «Corporate responsibility before international institutions» (sammen 

med Ole Kristian fauchald). I: George Washington International Law 

Review 4/2009, s. 1025–1100. 
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2. Undervisning ved Det juridiske fakultet 

- Internasjonal strafferett 

- Folkerett 

- Strafferett 

- Basisgrupper 

- Public international law 

- Studentveiledning 

- Sensur 

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning 

utenom fakultetet 

- Etterutdanning for norske dommere, Haag (Domstoladministrasjonen) 

- Foredrag forsvarets stabsskole 

- Foredrag PRIO 

- Foredrag Norges røde kors 

- Undervisning ved Universitetet for miljø og biovitenskap 

- Midtveisevaluering ved universitetet i Ørebro 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 

- International Law Association, 74th Conference, Haag 

7. Annen virksomhet 

- Redaktør i Nordic journal of human rights  

- ELSA Norges høye beskytter 

- Editorial board, Forum for international criminal and humanitarian 

law 

- En lang rekke opptredener i radio, tv og dagsaviser 
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Sigrid Stokstad 

Stipendiat 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet i 2010: 

Arbeid med ph.d.-avhandling som har foreløpig tittel «Kommunalt 

selvstyre». 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet 

- Kurs i statsrett i høstsemesteret 

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning 

utenom fakultetet 

- Presentasjon på Lokaldemokratikonferansen 12. januar 2010 

«Kommunalt selvstyre uten økonomisk handlefrihet?». 

- Presentasjon på konferansen Democracy as Idea and Practice, 14-15 

January 2010 «Do municipalities have a right to financial resources of 

their own?» 

- Presentasjon på seminar i regi av KRD 11. mars 2010 «Hva er lokalt 

selvstyre?» 

- Presentasjon for Naturressursgruppa ved Institutt for offentlig rett 21. 

mai 2010 «Kommunalt selvstyre på naturvernsektoren». 

- Nordisk forvaltningsrettslig seminar 20. august 2010 «Statlig 

overprøving av kommunale vedtak». 

- Oslo-Paris International Workshop on Democracy 19. oktober 2010 «Is 

Local Government a Threat for Parliament? ’Power-sharing’ between 

the Norwegian Parliament and the Local Authorities» (sammen med 

Iris Nguyên-Duy). 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 

- Deltakelse i Forskergruppen for konstitusjonelle studier 

- Deltakelse i ph.d.-programmet 
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7. Annen virksomhet 

- Styremedlem i Kommunalrettslig forum 
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Vibeke Blaker Strand 

Stipendiat 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet i 2010: 

Arbeid med ph.d.-avhandling med tittel: «Diskrimineringsvern som grense 

for religionsutøvelse. Nasjonale verdiavveininger i et menneskerettslig 

spenningsfelt.» 

b)  Publikasjoner i 2010: 

- «Rettferdighetens grenser - regligion, kjønn og homofili» (sammen 

med Stina Hansteen Solhøy og Jorunn Økland). I: Beatrice Halsaa og 

Anne Hellum (red.): Rettferdighet. Universitetsforlaget 2010, s. 103–

125. 

- «På vei bort fra menneskerettslovens system? Om 

forutberegnelighetshensynets gjennomslagskraft.» I: Kritisk Juss nr. 3 

2010, s. 218–228. 

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning 

utenom fakultetet  

- 16. februar 2010: Paneldeltaker i debatt under Menneskerettighetsuka 

2010:«Er norske jurister en barriere for innføringen av 

menneskerettighetene i Norge?» sammen med Hans Petter Graver, 

Sven Ole Fagernæs og Ketil Lund. Frokostkjelleren. Arrangør: 

Amnesty International Juridisk Studentnettverk. 

- 27. april 2010: Fremleggelse av ph.d.-prosjektet på lunsjseminar på 

Institutt for samfunnsforskning (ISF). 

- 26. august 2010: Fremleggelse av ph.d.-prosjektet under Forskerforum 

på SMR. Tittel: «Diskrimineringsvern og religionsutøvelse i Norge. 

Offentlige myndigheters verdiavveininger.» 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 

- 28.–29. januar 2010: Deltakelse på konferanse med the NordForsk 

Network on Multidimensional Equality and Democratic Diversity 
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(DEMDI), med tittel «Gender Equality, Cultural Diversity, Religious 

Pluralism: Nordic legal-political frameworks.» Holmen Fjordhotell, 

Asker. 

- 11.–12. mars 2010: Deltakelse på seminar «From ratification to 

implementation: CEDAW in International and National Law». Hotel 

Gabelshus, Oslo. 

- 12. april 2010: Deltakelse på seminar Bør vi få en MR-katalog i den 

norske Grunnloven? SMR, Oslo. 

- 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). 

- Deltakelse på diverse midtveisevalueringer på Institutt for offentlig rett 

og annen aktivitet i regi av instituttet. 

7. Annen virksomhet 

- Gjesteforskeropphold på SMR i perioden april–juli 2010. 

- Juridisk fakultets vararepresentant i styret i det tverrfakultære 

forskningsnettverket Religion i pluralistiske samfunn (PluRel). 

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

Professor 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet i 2010: 

I år 2010 har jeg deltatt på og arrangert forskjellige faglige seminarer 

innenfor strafferett, prosess, rettspsykologi og rettspsykiatri i inn- og 

utland. 

Pågående prosjekter: 

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

Rettspsykologi (se publiserte artikler nedenfor) 

- TiG (TilregnelighetIGjenåpningssaker) s.m. Pål Grøndahl og Kjersti 

Narud, Kompetansesenteret for rettspsykiatri 

- SAI (SelfAdministrativeInterview) s.m. Asbjørn Rachlew, Oslo 

politidistrikt 

- KOS (KunnskapOmSakkyndighet), s.m. Pål Grøndahl, 

Kompetansesenteret for rettspsykiatri 

- Falske tilståelser 

- Fortellingsmodellen (om rettslige forklaringer) 

b) Publikasjoner i 2010: 

- Chapter 2: «The Nordic legal process: A comparative overview» 

(sammen med P.A. Granhag). I: Forensic Psychology in context: 

Nordic and International approaches. Willan Publishing, U.K., 2010. 

- Chapter 11: «Psychological perspectives on the evaluation of 

evidence» (sammen med P.A. Granhag). I: Forensic Psychology in 

context: Nordic and International approaches. Willan Publishing, 

U.K., 2010. 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet 

- Strafferett 

- Yrkesetikk 
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3. Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg 

- Likestillingsutvalget, varamedlem 

4. Deltakelse i lovgivningsarbeid o.l. 

- Høringsuttalelse til Riksadvokaten gjeldende nye retningslinjer for 

vitnekonfrontasjoner 

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning 

utenom fakultetet 

- Rettspsykologi, Wadahlseminaret, 10.–14. januar 2010. 

- Fair trial and the role of the prosecutor, The Vietnam Program, NCHR, 

23. mars 2010. 

- Fortrengte minner, Forum for rettspsykiatri, 18. februar 2010. 

- Hvitvasking, Skattedirektoratet, 8. april 2010. 

- EAPL (European Association for Psychology & Law), chair, 16. juni 

2010 

- Juristenes Utdanningssenter, Rettspsykologi, fagansvarlig og 

foredragsholder, 13. oktober 2010. 

- Thomas Quick – spørsmål om falske tilståelser, Instituttlunsj, IOR, 19. 

oktober 2010. 

- Innocence Projects in USA, Gjenopptakelseskommisjonen, 21. oktober 

2010. 

- The Presumption of Innocence and Human Rights protection in the 

Criminal Justice System of Norway, International seminar, Institute of 

State and Law & Norwegian Centre for Human Rights, 25.–26. 

november 2010, Hanoi, Vietnam 

- Criminal Investigation, Pre trial steps. Human Rights Dialogue 

between Norway and Vietnam, 21.–25. november 2010, Hanoi. 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 

- Wadahlseminaret, 10.–15. januar 2010 (faglig leder). 

- AP-LS (American Psychology and Law Society) Conference, 

Vancouver, Canada, 17.–21. mars 2010. 

- Nordisk Workshop i strafferett, Praha, Tjekkoslovakia, 5.–9. mai 2010 
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- NNPL (Nordic Network for research on Psychology and Law) 

Conference, Göteborg, Sverige18. juni 2010 

- EAPL (European Association for Psychology and Law) Conference, 

Gothenburg, Sverige, 15.–18. juni 2010 

- iIIRG (Investigative Interviewing Research Group), Stavern, 22.–24. 

juni 2010. 

- Nordisk Kriminalistmøte, Køpenhavn, 19.–21. august 2010. 

- SAI (Self Administrative Interview) konferens, Oslo politidistrikt, 25.–

26. august 2010 (medarrangør). 

7. Annen virksomhet 

- Hovedredaktør for Tidsskrift for Strafferett, Gyldendal Akademisk 

- Executive Committee member of the NNPL (Nordic Network for 

research on Psychology and Law) 

- Fagmedlem (Strafferett og straffeprosess), JUS 

- Sakkunniguppdrag, lektorstilling, Malmö Högskola, Sverige 



- 124 - 

 

Aslak Syse 

Professor/instituttleder 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet i 2010: 

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 i 2010: 

- Lovsamling for helse- og sosialsektoren 2010-2011. Gyldendal 

Akademisk 2010, 965 s.  

- Kapitlet «Psykisk helsevernloven». I: Finn Skårdererud og Svein 

Haugsgjerd: Psykiatriboken. Gyldendal Akademisk 2010, s. 250–265. 

- «Hva er ’galt’ med pasientrettighetene?» I: Medisinalmelding 2009. 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Helseavdelingen, Helsetilsynet i 

Oslo og Akershus 2010 s. 7–10. 

- «Juridiske spørsmål knyttet til habiliteringstjenestens behandling av 

henvisninger». I: Habilitering av barn og unge i 

spesialisthelsetjenesten: Helsedirektoratet 2010, s. 15–18. 

- «Om forholdet etikk og juss». I: Forskningsetikk 2010 (3) s. 12–14. 

- «Juridiske spørsmål knyttet til habiliteringstjenestens behandling av 

henvisninger». I: Habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten: 

Helsedirektoratet 2010, s. 14-17. 

- «Pårørende i helsetjenesten – bokanmeldelse». I: Lov og Rett 2010 (4) 

s. 637–640. 
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- «Minneord Peter Lødrup» (sammen med John Asland og Asbjørn 

Strandbakken). I: Tidsskrift for familierett, arverett og 

barnevernrettslige spørsmål 2010; Volume 8.(3-4), s. 97–103. 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet 

- Introduksjonsforelesninger 2. avdeling vår og høst 

- Manuduksjoner velferdsrett 2. avdeling (vår) 

- Forelesninger i valgfagene sosial vernerett (4 timer vår), trygderett (6 

timer vår), helserett (19 timer høst) og diskrimineringsrett (4 timer 

høst) 

3. Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg 

- Instituttleder ved IOR 

4. Deltakelse i lovgivningsarbeid o.l. 

- Leder et lovutvalg om strafferettslige spørsmål ved smittespredning 

- Medlem av Steriliseringsrådet, i henhold til steriliseringsloven 

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning 

utenom fakultetet 

- Forelest om rettssikkerhet og bruk av tvang i behandling ved Det 

medisinske fakultet, UiO, og ved ulike høgskoler, kommuner og 

institusjoner 

- Forelest om ulike helse- og sosialrettslige tema ved kurs arrangert av 

Statens helsetilsyn, Juristenes Utdanningssenter, Fylkesmenn, sykehus, 

poliklinikker og enkelte andre 

- Bedømmelse UiB (Førsteamanuensisansettelser og professoropprykk) 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 

- KROM-seminar januar 2010 

- Pasientombudsseminar, Lesbos 

- Int. rehabiliteringskongress, Beijing 

- Internasjonal kongress om Constitutional Law, Mexico City 
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7. Annen virksomhet 

- 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 i 2010: 

Jeg arbeider med doktoravhandlingen min, leser, skriver og innleder om 

den i inn- og utland. 

b) Publikasjoner i 2010: 

Foreløpig er formidlingen mest muntlig, men jeg har skrevet et kapittel i en 

antologi jeg redigerer sammen med professor Barbara Hudson, University 

of Central Lancashire – som forhåpentligvis utkommer i 2011. 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet 

- Strafferett for ikke-jurister (forelesninger og kurs, i realiteten 

fagansvarlig) 

- Straffeprosess (kurs) 

- Veiledet to masteroppgaver på SMR 

- Kriminalpolitisk seminar 

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning 

utenom fakultetet 

- «Introduction to the Norwegian Legal System» – forelesning for 

internasjonale masterstudenter på NORINT på Blindern. 

- Foredrag for Senterpartiet: «Schengenavtalens utvikling og 

konsekvenser for Norge.» (Desember 2010)  

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 

- Seminaret New Landscapes of Justice and Security, UiO, juni 2010. 

Holdt innlegget: «The Lisbon Treaty and Rule of Law in the European 

area of Freedom, Security and Justice» 

- Seminar i forskergruppen Samfunnskontroll og rettsikkerhet, juni 2010. 

Holdt innlegget: «Politisamarbeid i EU etter Lisboatraktaten: 



- 128 - 

 

Fundamentale rettigheter, rettsstat og legitimitet i et område for frihet, 

sikkerhet og rettferdighet» 

- Workshop ved universitetet i Toulouse, Frankrike, november 2010. 

Holdt innlegget: «On police cooperation in the risk society - 

influencing the development» 

Har deltatt på følgende seminar/konferanser uten å presentere: 

- Slirå strafferettsseminar, april 2010 

- Copenhagen Business School, november 2010 (Towards a European 

Legal Method)  

- Seminar om the European Investigation Order, I regi av European 

Academy of Law (ERA) ved det belgiske Ministry of Justice, Brussel, 

desember 2010 

- I tillegg fulgt alle pliktige seminarer for stipendiatene ved fakultetet, I 

tillegg til Det nasjonale doktorandseminaret (Tromsø september 2010). 

7. Annen virksomhet 

- Hovedtillitsvalgt for Juristforbundet ved Universitetet i Oslo (og lokal 

ved JUS) 

- Medlem av Tilsettingsrådet 

- Styremedlem i Akademikerstyret ved Universitetet i Oslo 

- Leder for Stipendiatrådet ved Det juridiske fakultet 

- De midlertidige ansattes representant i Fakultetsstyret 

- Varamedlem i Instituttrådet 

- Sekretær i Den Norske Kriminalistforening 
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Geir Ulfstein 

Professor 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet i 2010: 

Avslutning av prosjektet «Should States Ratify Human Rights 

Conventions?» som leder sammen med Andreas Føllesdal ved Senter for 

grunnforskning vår 2010. Redaktør sammen med Føllesdal for ny bokserie 

på Cambridge University Press kalt Studies on Human Rights Conventions, 

samt medredaktør for tre av bøkene i serien. Leder for forskergruppen 

Internasjonale relasjoner fra høsten 2010. 

b) Publikasjoner i 2010: 

- «The Disputed Maritime Zones Around Svalbard» (sammen med R. 

Churchill). I: M. H. Nordquist, T. H. Heidar og J. N. Moore (red.): 

Changes in the Arctic Environment and the Law of the Sea. Leiden; 

Boston, Martinus Nijhoff Publishers, s. 551–593. 

- «International framework for environmental decisionmaking». I: M. 

Fitzmaurice, D. M. Ong og P. Merkouris, Edward Elgar (red.): 

Research Handbook on International Environmental Law, s. 26–47. 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet 

- Folkerettsforelesninger og -kurs. 

- Forelesninger masterstudiet Public International Law. 

- Gjennomgåelse fakultetsoppgave. 

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning 

utenom fakultetet 

- Innlegg om håndhevelssystemet i klimaavtaler, Onati, Spania. 

- Legal Perspectives Pertaining to the Environmental and Resource 

Management at Three Geographical Levels: the Polar Regions, the 

Arctic and Svalbard, Universitetssenteret på Svalbard (UNIS). 

- Foredrag om delelinjeavtalen i Barentshavet ved Nordnorsk 

Vitenskapsakademi. 
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- Bloggdebatt om boka ’Constitutionalization of International Law’, hvor  

jeg er en av forfatterne, EJIL Talk. 

- Guest Editorial European Society of International Law newsletter. 

- Foredrag konsultasjonsordningen med samene, Fornyelses- og 

Administrasjonsdepartementet 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 

- Organisering av ph.d.-kurs i menneskerettigheter, Island. 

- Chair for panel om menneskerettigheter, New York School of Law. 

- Chair for panel om internasjonal strafferett, University of Amstersdam.   

- Innlegg Europaseminar, Juridisk fakultet. 
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Christina Voigt 

Postdoktor 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet i 2010: 

Permisjon fra 15. september 2009–31. desember 2010 (vikariat som 

seniorrådgiver i Miljøverndepartementet, Regjeringens klima- og 

skogprosjekt, UNFCCC forhandlingene). 

b) Publikasjoner i 2010: 

Utgitte artikler: 

- «Sustainable Development – Overview of Laws and Commissions». I:  

K. Bosselmann (red.): The Law and Politics of Sustainability, 

Berkshire Encyclopedia of Sustainability 3/10 (Berkshire Publishing 

Group). 

- «Sustainable Development in Practice: The Flexibility Mechanisms of 

the Kyoto Protocol». I: M. Emberland og C. Eriksen (red.): The New 

International Law – An Anthology, Leiden: Martinus Nijhoff 

Publishers, s. 243–259. 

- «Den evige skog – opprinnelsen til konseptet ’bærekraftig bruk’». I: K. 

Strøm-Bull (red.): Natur, rett, historie, Oslo: Universitetsforlaget, s. 

119–138. 

- «Klimatiltak som rettferdighetsproblem – klimakvotenes juss og 

politikk». A. Hellum og B. Halsaa (red.): I: Rettferdighet, Oslo: 

Universitetsforlaget, s. 84–102.  

- «Internasjonal kvotehandel og folkeretten», 3 KLIMA, s. 36–37. 

Pågående artikler: 

- «Compliance in Transition Countries». I: J. Brunnée, M. Doelle og L. 

Rajamani (red.): A Compliance System for the Post-2012 Climate 

Change Regime, Cambridge: Cambridge University Press.  

- «Year in Review, Country Report: Germany». I: 21 Yearbook of 

International Environmental Law (YbIEL) 2010, Oxford: Oxford 

University Press. 
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- «Climate Compliance in Norway». I: M.C. Cordonier Segger og M. 

Gehring (red.): Treaty Regimes in Practice - Domestic Implementation 

of International Law on Sustainable Development, Cambridge: 

Cambridge University Press. 

- «Integrating Tropical Forests in the Global Climate Regime» 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet 

- Undervisning i International Environmental Law (forelesninger og 

seminarer) 

- Eksamenssensor, studentveiledning: 4 oppgaver (30-studiepoeng) 

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning 

utenom fakultetet 

Forelesninger: 

- 23.11.2010, UiO/SUM, seminar for ph.d.- og masterstudenter, 

forelesning «The Role of Tropical Forests in International Climate 

Negotiations» 

Foredrag: 

- Boklansering : Rettferdighet, Universitetsforlaget, foredrag: 

«Klimatiltak som rettferdighetsproblem», 4. februar 2010. 

- Miljørettslunsj, «Status av REDD+ forhandlingene etter København», 

19. februar 2010. 

- IUCN Academy of International Law, Annual International 

Conference, Ghent, Belgia, foredrag: «REDD+: A Threat or Benefit to 

Biodiversity?», 13. september 2010. 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 

- IUCN Academy of International Law, Annual International 

Conference, Ghent, Belgia, 13.–14. september 2010. 

7. Annen virksomhet 

- Norsk redaktør i Retfærd 
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Trond Welstad 

Forsker 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet i 2010: 

- Forskningsprosjektet «Utdanning og klagesaker – en analyse av 

fylkesmannens praksis, skoleeieres forvaltningskompetanse og 

elevenes rettssikkerhet». Regi Universitetet i Oslo ved Institutt for 

offentlig rett, Det juridiske fakultet. 

o Ferdigstilt i form av rapporten Skolerett og elever 1. november 

2010. 

o Fagansvarlig: Professor em Henning Jakhelln og professor 

Kirsten Sandberg. Utført av forsker Trond Welstad og 

vitenskapelig assistent Simen Warp.  

- Utredning av opplæringslovens kapittel 9a om elevers rett til et godt 

psykososialt miljø. Oppdragsgiver Kunnskapsdepartementet ved Hein 

Ferre. 

o Frist for ferdigstillelse: 1. april 2011. 

o Fagansvarlig: Professor em Henning Jakhelln og professor 

Kirsten Sandberg. Utført av forsker Trond Welstad og 

vitenskapelig assistent Simen Warp.  

b) Publikasjoner i 2010: 

- Bokmelding/ kommentar av Lars Grongstads Juss i skolehverdagen 

(2009) og Mare Erdis’ og Ann- Karin Bjerkes bok Juss for pedagoger 

(2009). Lov og Rett vol. 49 2010, s. 109–111. 

- «Fra granskingsutvalg til undersøkelseskommisjoner – refleksjoner 

rundt NOU 2009:9». I: Kritisk Juss (36) nr. 2 2010, s. 119–133.  

- «Rettsliggjøring som hemsko for tanken» (sammen med Simen Warp). 

I: Bedre skole nr. 2 2010 s. 92–94. 

- «Lang vei fra lov til skole». Debattinnlegg i Dagsavisen 28. august 

2010. 

- «Nytt rundskriv skaper usikkerhet. Refleksjoner rundt 

Utdanningsdirektoratets rundskriv Retten til et godt psykososialt miljø i 
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skolen» (sammen med Simen Warp). I: Bedre skole nr. 3 2010 s. 93–

95.  

- «Bukken og havresekken på samme skolebenk» (sammen med 

Henning Jakhelln). Kronikk i Dagsavisen 20. september 2010. 

- «Skoleledere som rettsanvendere». I: Jorunn Møller og Eli Ottesen 

(red.): Rektor som leder og sjef – om styring, ledelse og 

kunnskapsutvikling i skolen. Universitetsforlaget 2011, 32 s. 

- Skolerett og elever. Rapport over gjennomgang og analyse av 

klagesaker til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Sluttrapport for 

forskningsprosjektet «Utdanning og klagesaker – en analyse av 

fylkesmannens praksis, skoleeieres forvaltningskompetanse og 

elevenes rettssikkerhet», 2010, 250 s. 

- «Juss og pedagogikk i skolen» (sammen med Camilla Herlofsen). 

Kronikk i Dagsavisen 27. januar 2011. 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet 

- Veiledet masterstudent (nå Master of Law) Christina Østby. 

Masteravhandling om tilpasset opplæring etter opplæringslovens § 1-3. 

Vårsemester 2010. 

- Veiledet masterstudent (nå Master of Law) Andreas Heldal. 

Masteravhandling om retten til særskilt språkopplæring etter 

opplæringslovens § 2-8. Høstsemester 2010. 

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning 

utenom fakultetet 

- Fagansvarlig (vårsemesteret 2011) for emnet PED 2220 Utdanningsrett 

og profesjonsetikk. Emnet tilbys ved Det utdanningsvitenskaplige 

fakultet (UV). 

- Innlegg og i panelet på frokostseminar «Invaderer jussen skolen» Regi 

forskningssamarbeidet Kunnskap i Skolen (KiS), Blindern medio 

januar 2010.  

- Foredrag for Fylkesmannen i Oslo og Akershus Barnehage og 

utdanningsavdelingen, Oslo 18. januar 2011.  

- Foredrag (Jakhelln, Welstad, Sandberg, Warp) knyttet til 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus regelverkssamling for skoleledere, 

Blindern 25. januar 2011.  
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- Innlegg og i panelet på frokostseminar med tittel «Hvem klager og 

hvem når fram? Rettsbruken i skolen». Regi: forskningssamarbeidet 

Kunnskap i Skolen (KiS), Blindern 25. januar 2011. Møteleder 

professor Jorunn Møller. 

7. Annen virksomhet 

- Representant for det juridiske fakultet (sammen med post. doc. 

Helga Aune) i fagutvalget for utdanningsrett i regi av Juristenes 

utdanningssenter (JUS). 

- Områdeleder (for juss) i det tverrfakultære forskningssamarbeidet 

Kunnskap i skolen (KiS). Leder for KiS professor Frøydis 

Hertzberg.  

- Forskningsbesøk ved Stanford University, Palo Alto California, CA 

(februar 2010). Etablert kontakt med professor i utdanningsrett 

William Koski med sikte på videre samarbeid med utdanningsretten 

ved Institutt for offentlig rett, Det juridiske fakultet, UiO.  
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Nikolai K. Winge 

Stipendiat 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet i 2010: 

Primært arbeid med doktoravhandling. 

b) Publikasjoner i 2010: 

- «Fremveksten av helhetstenkning i norsk utmarksforvaltning». I: Kirsti 

Strøm Bull (red.): Natur, rett, historie. Akademisk Publisering 2010, s. 

141–162. 

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning 

utenom fakultetet 

- «Forholdet mellom arealplanlegging og sektorvedtak». Plan- og 

bygningsrett for planforvaltere, Etterutdanningskurs i regi av SEVU 

(Ski).  

- «Offentlig kontroll med fast eiendom». Tingsrett for landmålere, 

Etterutdanningskurs i regi av SEVU (Bergen). 

- «Plan og bygningsloven – Ny lov, nye virkemidler». Gjesteforelesning, 

Høgskolen i Gjøvik. 

- «Statens styringsverktøy ved disponering av areal». Heldagsseminar 

for jordskiftedomstolen (Lillestrøm). 

- «Er hensynet til sumvirkninger internalisert i norsk lovgivning?». 

Seminar i regi av Forskergruppen i naturressursrett. 

- «Integrasjonsprinsippet - Noen normative grunnproblemer». Seminar i 

regi av Forskergruppen for naturressursrett. 

- «Kraftlinjer og arealkonflikter. Hva kan vi lære av Hardangersaken?» 

Faglunsj, Forskergruppen for naturressursrett. 
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Tone Linn Wærstad 

Stipendiat 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet i 2010: 

Arbeid med min doktorgradsavhandling «Minority Women’s Non 

Discrimination Rights at the Dissolution of Marriage». 

I foreldrepermisjon frem til 1. august. 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet 

- To kurs i folkerett og menneskerettigheter for andre avdeling, vår 2010. 

7. Annen virksomhet 

- Gjesteforsker ved Institute of Migration Law and Legal Anthropology, 

Katholieke Universiteit Leuven, Belgia, fra og med 1. September 2010. 
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Frederik Zimmer 

Professor 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet i 2010: 

Ny utgave av Bedrift, selskap og skatt (redaktør og medforfatter) og noen 

artikler. 

b) Publikasjoner i 2010: 

- Bedrift, selskap og skatt. Skattlegging av næringsdrivende, selskaper 

og eiere. Universitetsforlaget 2010 885 s. 

- «Economic Substance and Tax Avoidance». I: Law and Economics. 

Cappelen Akademisk Forlag 2010 s. 277–293 

- «Hva er anvendelsesområdet for ligningsloven § 8-1?» I: UTV - 

Dommer, uttalelser mv i skattesaker 2010 s. 1073–1079  

- «Høyesterettsdommer i skattesaker 2009». I: Skatterett 2010 (4) s. 

308–355 

- «Skattelov og aksjelov - noen funderinger». I: Selskap, kontrakt, 

konkurs og rettskilder. Festskrift til Mads Henry Andenæs 70 år. 

Gyldendal Akademisk 2010 s. 344–356. 

- «Skatteretten 1985–2010». I: Praktisk økonomi og finans 2010 (3) s. 

27–36. 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet 

- Skatterett 4. avd. forelesninger, kurs og fakultetsoppgaver både vår og 

høst. 

- Skatterett valgemne høst. 

- Selskapsrett kurs vår. 

- Rettskilder til fots vår. 

- Eksamensformann 4. avd vår; deltatt i klagebehandling. 

- Sensur skatterett valgemne høst. 

- Forelesning på skrivekurs som ledd i ph.d.-programmet 3. februar. 

- Veileder for stipendiat Andreas Bullen (disputerte i august). 

- Veileder for stipendiat Eivind Furuseth (fra oktober). 

- Biveileder for stipendiat Imran Haider. 
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- Veileder for vit.ass. Ane Narum Nordby (leverte i januar). 

- Veileder for vit.ass. Simen Søgaard (leverte i november). 

- Veileder for vit.ass. Julie Nipedal. 

- Veileder på flere 30 sp-avhandlinger. 

3. Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg 

- Medlem av fakultetsstyret og Innstillings- og tilsettingsutvalget. 

- Medlem Nordisk skattevitenskapelig forskningsråd. 

4. Deltakelse i lovgivningsarbeid o.l. 

- Sammen med professor Bertil Wiman, Uppsala, evaluert de nordiske 

landenes felles forhandlinger om inngåelse av 

informasjonsutvekslingsavtaler med skatteparadiser, etter oppdrag fra 

Nordisk ministerråd (evaluering levert primo oktober). 

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning 

utenom fakultetet 

- Forelesning på skrivekurs for masterstudenter i skatterett, i regi av 

adv.firma BAHR 25. januar. 

- Innledning på møte i International Fiscal Association om Stolt Nielsen-

saken (Rt. 2009 s. 1577) om bostedsbegrep i skatteavtaler. 

- Forelesning åtte timer om nordisk skatterett på masterkurs i 

internasjonal skatterett ved Wirtschaftsuniversität Wien 30. januar. 

- Innledning på instituttlunsj 9. februar om Rt. 2009 s. 1356. 

- Forelesning for Skattedirektoratet 17. februar: «Omgåelse, bevis, 

armlengde: Hva skjer når man gjennomskjærer, og med hvilken 

hjemmel?» 

- Forelesning ved Karlstads universitet 25. februar: «Genomsyn, 

kringgående, omgåelse, gjennomskjæring – i skatteretten». 

- Forelesning i regi av Juristenes utdanningssenter, sammen med 

Benedikte Moltumyr Høgberg, 4. mars: «Rederiskattedommen – 

analyse og kommentarer». 

- Forelesning på masterkurs i skatterett ved Handelshøyskolen BI 27. 

august om trekantspørsmål i skatteavtaleretten og 3. nov. om 

utflyttingsskatter og EØS-retten. 



- 140 - 

 

- Innledning på selskapsrettslunsj 10. nov om Telecomputing-saken (Rt. 

2010 s. 816). 

- Foredrag ved Handelshøjskolen i Århus i anledning professor Aage 

Michelsens syttiårsdag 11. november, om omgåelse på dansk og norsk. 

- Forelesninger høyere revisorstudium Norges handelshøyskole om 

internasjonal skatterett, åtte timer, 15. og 16. november. 

- Forelesning skatteetatens konferanse i Sandefjord 3. desember om 

grensen mellom faktum og jus i skattesaker, særlig om 

anvendelsesområdet for ligningsloven § 8-1. 

- Veileder for stipendiat Elin Sarai, Universitetet i Bergen (disputerte 

januar 2011). 

- Veileder for stipendiat Ingebjørg Vamråk, Norges handelshøyskole. 

- Bedømmelse av opprykk til professor for docent Stefan Olsson ved 

Karstads universitet. 

- Bedømmelse av opprykk til docent for Teresa Simon Almendal ved 

Stockholms universitet. 

- Bedømt avhandling for European Association of Tax Law Professors’ 

Tax Thesis Award. 

- Peer review for tidsskriftet Intertax. 

- Skrevet skatterettskommentarer i Kapital. 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 

- Referansegruppemøte om skattereformen 18. mars og 23. november.  

- Seminar om evaluering av skattereformen, i regi av 

Finansdepartementet, 25.–26. mars. 

- Deltakelse på European Association of Tax Law Professors’ 

konferanse i Leuven, Belgia om tilbakevirkende skattelover 28. mai. 

- Deltakelse på International Fiscal Associations kongress i Roma 29. 

august–2. september. 

7. Annen virksomhet 

- Høringsuttalelse til høringsnotat om omdannelse av virksomhet i 

skatteretten. 

- Professor II ved Norges handelshøyskole. 

- Medlem av redaksjonskomiteen for tidsskriftet Skatterett.
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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:  

- Et instituttråd  

- En instituttleder  

- En nestleder  

- En administrasjon ledet av kontorsjefen  

§ 2 Instituttrådet 

§ 2.1 Instituttrådets saksområde  

Instituttrådet skal uttale seg om:  

- overordnede planer, prinsipper og prioriteringer for virksomheten 

- langtidsplaner, med særlig vekt på strategi for forskning, utdanning og 

formidling 

- årsplan og budsjett  

- regnskap og årsrapport  

- instituttets interne organisering i avdelinger, faggrupper eller lignende, 

innenfor de rammer som er gitt av overordnet organ  

For øvrig skal instituttrådet:  

- legge fram for fakultetet forslag til valgkomité for valg av instituttleder 

og nestleder  

Instituttleder innkaller instituttrådet med minst 1 ukes varsel. Med samme 

frist kan en femtedel av instituttrådets medlemmer kreve at instituttrådet 

innkalles, med begrunnet fremstilling av den sak som kreves behandlet. 
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§ 2.2 Sammensetning  

Instituttrådet skal ha elleve medlemmer: 

- Instituttleder 

- Nestleder  

- 3 fast vitenskapelig ansatte 

- 2 midlertidig vitenskapelig ansatt 

- 2 teknisk/administrativt ansatte 

- 2 studenter  

Instituttleder leder instituttrådets forhandlinger. I instituttleders fravær 

leder nestleder forhandlingene.  

§ 3 Valg  

Valgperioden til instituttrådet er fire år for representanter for de 

vitenskapelig ansatte og for de teknisk- og administrative ansatte. For de 

midlertidig vitenskapelig ansatte er valgperioden to år. For 

studentrepresentantene er valgperioden ett semester.  

- Instituttleder og nestleder velges i samsvar med nærmere fastsatte 

regler vedtatt av universitetsstyret 

- Studentrepresentantene velges av studentene på grunnlag av UiOs 

valgregler  

- Vitenskapelig ansatte og representanter for det teknisk-administrative 

personalet velges av de grupper de utgår fra, i samsvar med nærmere 

fastsatte regler.  

- Det velges tre vararepresentanter for de fast vitenskapelig ansatte, to 

vararepresentanter for de teknisk/administrativt ansatte og to 

vararepresentanter for studentene, samt en vararepresentant for de 

midlertidig vitenskapelig ansatte.  

En representant eller vararepresentant fratrer hvis vedkommendes 

tilknytning til gruppen eller fakultetet opphører.  

§ 4 Instituttleder  

Instituttlederen er instituttets øverste leder, og leder instituttets virksomhet 

innenfor rammer satt av universitetsstyret, fakultetets planer, instrukser fra 

dekan og under tilbørlig hensyn til instituttrådets anbefalinger. 
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Instituttlederen er leder av instituttrådet. Instituttlederen har ansvar for å 

utarbeide saksframlegg med forslag til uttalelse i de saker som instituttrådet 

skal uttale seg om (jf. § 2). 

Instituttlederen har ansvar for utadrettet nettverksbygging, informasjon og 

kontakt med eksterne samarbeidspartnere. 

Instituttlederen kan pålegges oppgaver for fakultetet.  

§ 5 Stedfortreder for instituttleder  

Nestleder i instituttrådet er instituttleders stedfortreder.  

§ 6 Innstillingsutvalg  

Instituttleder kan etablere et eget innstillingsutvalg for behandling av de 

vitenskapelige stillinger som fakultetet har tilsettingsmyndigheten for.  

§ 7 Kontorsjef  

Kontorsjefen ivaretar ledelsen av instituttets administrative og 

forvaltningsmessige arbeid i samråd med og i henhold til delegasjon fra 

instituttleder.  

§ 8 Ikrafttreden  

Dette reglement trer i kraft 1. januar 2004. 
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Vedlegg 2: Institutt for offentlig retts bibliotek – 

rapport 2010 

Tallene er samlet for Institutt for offentlig retts bibliotek og Rettshistorisk 

samling. Endring fra 2009 er satt i parentes. 

UTLÅN (inkl. utsendte kopier)    3.534 

FORNYINGER       12.644  

INNLÅN Utsendte bestillinger    329 (-40%)
1
  

Mottatte innlån og kopier   285  (85%)
2
 

MOTTATTE BESTILLINGER    2.250 (+13%)
3
 

KATALOGISERTE bind       1.077 b. (-3%) 

INNKJØP monografier i antall bind    893 b. (+22%)  

PERIODIKA I LØPENDE ABONNEMENT  156 (-1)  

(trykt form) 

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  Totalt (annum)  537.439 

Abonnement  199.361  

Bøker    312.990 

Innbinding   25.087 

 

 

                                           
1  Biblioteket la i 2010 om til å sende interne bestillinger som brukerbestilling-

er. Dette har redusert antallet utsendte bestillinger. 
2  Prosentsatsen indikerer hvor stor del av utsendte fjernlånsbestillinger som 

mottas i biblioteket. 
3  Økningen i mottatte bestillinger skyldes både omleggingen av bestillings-

rutiner og en liten realøkning. 
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PERSONALE 

- Bård Sverre Tuseth, universitetsbibliotekar og leder for 

instituttbiblioteket 

- Karen Danbolt, hovedbibliotekar og leder for Rettshistorisk samling 

- Beate Heilemann, hovedbibliotekar  

- Helene Rolin, studentbetjent (H-2010) 

- Zarah Faye Boone (V-2010) 

 


