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Innledning 

2011 – Et utfordrende år for landet og instituttet 

Ingen hadde forutsett – eller var forberedt på – et bombeangrep på 

regjeringskvartalet etterfulgt av nedskyting av forsvarsløs ungdom på 

Utøya. Disse begivenhetene 22. juli 2011 hadde en selvfølgelig allmenn 

interesse. Angrepene førte til sterke menneskelige utfordringer. Samtidig 

reiste terrorhandlingene faglig utfordrende spørsmål der den type kunnskap 

som våre ansatte besitter, i særlig grad ble etterspurt. Midt på 

sommerstiden fikk dermed mange av våre ansatte hendene fulle med 

pressehenvendelser fra innland og utland.  

Medmenneskelig stilte IOR ganske raskt opp med ti kontorer som 

nødlokaler for ansatte fra Justisdepartementets lovavdeling som var 

kontorløse etter angrepet på høyblokka. De siste av våre gjester forlot sine 

kontorer i Universitetsgata ved juletider. Dette førte til utveksling av 

synspunkter på instituttlunsjer, og det føles alltid godt å kunne yte praktisk 

bistand til institusjoner og personer som trenger det i en tung tid.  

De faglig utfordrende spørsmålene gjelder den strafferettslige oppfølgingen 

knyttet til spørsmål om tilregnelighet, hvilke straffebestemmelser og 

straffealternativer, straffeprosessuelle spørsmål om bredden i straffesaken 

og gjennomføringen av denne, ofrenes stilling, herunder 

erstatningsrettslige spørsmål, habilitetsinnsigelsene mot medlemmer i 

granskningskommisjonen for bare å nevne noen. I tillegg reises 

overordnede spørsmål vedrørende sikkerhet, folkestyre, demokrati, avstand 

mellom folk og folkevalgte, graden av overvåkning, samt spørsmålet om 

hvordan slike handlinger best kan forstås. Faglig utfordrende spørsmål av 

denne typen var et hovedtema ved instituttseminaret på Klækken i 

høstsemesteret.  

Andre temaer på instituttseminaret var utfordringer til offentligretten 

generelt, herunder påvirkningen fra EØS-retten, ut fra behovene til 

offentlige og private virksomheter som må forholde seg en stadig mer 

sammensatt reguleringsmåte. Også de ulike forskergruppene tilknyttet IOR 
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presenterte seg selv og sine utfordringer. Dette gjaldt Konstitusjonelle 

studier (Eivind Smith), Rett, samfunn og historisk endring (Dag 

Michalsen), Rettigheter, individer, kultur og samfunn (RIKS) (Ingunn 

Ikdahl), Samfunnskontroll og rettssikkerhet (SKRS) (Ulf Stridbeck), 

Internasjonale relasjoner (Geir Ulfstein), Menneskerettigheter og utvikling 

(Ingunn Ikdahl) og Naturressursgruppen (Hans Christian Bugge). 

Historie 

Universitetet feiret sine første 200 år i 201l. Dette ble feiret under 

headingen UiO200. Grunnloven feirer sine 200 år i 2014. Begge jubileene 

satte preg på virksomheten. Ikke minst travelt ble det for 

rettshistoriemiljøet.  

Blant de viktige tiltak rettet mot offentligheten/universitetsansatte som 

bidrag fra IOR til UiO200, var seminarrekka i regi av rettshistoriemiljøet 

om fakultetets historie det mest omfattende. I tillegg bør nevnes 

sosialrettsbidraget til Kulturnatt Oslo, som også var ledd i UiO200. I tillegg 

til instituttets egne tilknytta inngikk også bidrag fra Institutt for kriminologi 

og rettssosiologi, JussBuss, JURK, Gatejuristen og Fri Rettshjelp Oslo. 

Corpsus Juris bidro som publikumsfrier. 

Hele sju pågående bokprosjekter er rettet mot Grunnlovsjubileet, 

koordinert fra IOR med finansiering fra NFR og Stortinget. I tillegg har 

Dag Michalsen ferdigstilt sin lærebok med tittelen: Rett – en internasjonal 

historie. Og mens vi andre – forhåpentligvis – flytter tilbake fra lånte 

lokaler i Universitetsgata til Domus Bibliotheca, flytter rettshistorien 

høsten til Vitenskapsakademiet.  

Også det konstitusjonelle miljøet ved IOR har blikket mot 2014, blant 

annet med arrangøransvaret for den 9ende World Congress of 

Constitutional Law. Verdenskongressen arrangeres hvert fjerde år i regi av 

International Association of Constitutional Law, sist gang i Mexico City i 

2010 med nærmere 600 deltagere.   
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Alder og kjønn 

Det vil skje spennende ting vedrørende alders- og kjønnssammensetning 

blant de fast vitenskapelige ansatte ved IOR. I løpet av 2011 fikk professor 

Jo Hov avskjed i nåde, og i 2012 er det professorene Hans Christian Bugge 

og Jon T. Johnsen som skal takkes av. I tillegg er det tre nye professorer 

som fyller 70 år i 2013. To nye førsteamanuenser ble ansatt i 2011, 

Benedikte Moltumyr Høgberg og Morten Kjelland. I tillegg tiltrådte 

Christina Voigt sin stilling som førsteamanuensis 15. april. 

I løpet av min lederperiode på fire år blir de 24 faste ansatte vitenskapelige 

fire år eldre, dvs. til sammen 96 år. Samtidig blir seks etter hvert 70-åringer 

erstattet av seks ca 40-åringer. Dette representerer en foryngelse på 180 år. 

Totalalderen minsker med 84 år, hvilket vil si at alderssnittet på 

professorene ved utløpet av 2013 vil være 3,5 år yngre enn ved inngangen 

av 2010. 

Og kjønnsandelen endrer seg. Av de 24 fast ansatte er det nå 15 menn og 9 

kvinner. Kvinneandelen er altså ca 38 prosent. De neste åtte professorene 

som går av i perioden 2012–2016 er alle menn. Om disse erstattes av fire 

menn og fire kvinner, vil det altså være et kvinneflertall ved instituttet 

allerede ved utløpet av 2016 (13 kvinner, 11 menn). 

Stipendiatstillingene holder jo et rimelig lavt alderssnitt i og med at det er 

rekrutteringsstillinger som er tidsbegrensede. Det samme er tilfellet med 

stillingene som vitenskapelig assistenter ved instituttet. For IOR er det 

gledelig av kvinnene er stabilt godt representert på alle 

rekrutteringsnivåene. 

Også i administrasjonen er det skjedd en vesentlig foryngelse samtidig som 

flere av de trofaste fortsatt holder ut med oss. Kontorsjef Øyvind Henden 

tiltrådte offisielt den 1. januar. 

Ære 

Hadde dette vært LO, hadde vi hatt noen nåler å dele ut; Svein Eng har 

jobbet her i 25 år (fra 1.04.86) og Frederik Zimmer i 40 (23.08.71). 
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Og Kirsten Sandberg ble, i tillegg til å være medlem av FNs barnekomité 

(fom. 2011), valgt til prodekan (undervisning). I 2011 var flere av våre  

professorer delvis i full eller hel permisjon fra vanlige plikter pga verv; 

Ragnhild Hennum som viserektor, Inger Johanne Sand som prodekan 

(forskning) og Marit Halvorsen prodekan (undervisning). 

Følgende ble utnevnt til æresdoktorer: Inger Johanne Sand (Åbo) og Eivind 

Smith (Aix-Marseille); Smith var også gjesteprofessor ved Université de 

Paris I Panthéon-Sorbonne. Og Jo Stigen ble tilkjent professoropprykk. 

Tre doktorgrader ble avlagt i 2011, som i 2010. Tematikken var meget 

variert, fra reguleringen av vannet i Nilen (Tadesse Kassa Woldetsadik), 

via tilsynsvirksomhet og inngrepskontroll (Marius Stub) til 

diskrimineringsvern i møte med religion (Vibeke Blaker Strand). En 

avhandling ble godkjent for forsvar, men disputas ble utsatt til 2012 

(Torunn Salomonsen). Ytterligere to avhandlinger innlevert i 2011 er under 

bedømmelse for evnt. forsvar i 2012.  

Det var i 2011 en stor bokproduksjon, til dels engelskspråklige som Cecilia 

Bailliet og Katja Franko Aas (red.): Cosmopolitan Justice and its 

Discontents, Hans Christian Bugge: Environmental Law in Norway, Anne 

Hellum m.fl.: From Transnational Relations to Transnational Laws: 

Northern European Laws at the Crossroads og Christoffer C. Eriksen: The 

European Constitution, Welfare States and Democracy: The four freedoms 

vs national administrative discretion. 

Instituttets ansatte har utgitt flere norskspråklige bøker. Uten tanke på å 

være heldekkende kan nevnes Ståle Eskeland: De mest alvorlige 

forbrytelser, Eivind Smith og Harald Baldersheim (red.): Lokalt demokrati 

uten lokalt selvstyre?, Aslak Syse, Morten Kjelland og Rolf Gunnar Jørstad 

(red.): Pasientskaderett og Marius Stub: Tilsynsforvaltningens 

kontrollvirksomhet. – I tillegg kommer en regelmessig lærebokproduksjon 

og tallrike artikler/kapitler i norske og utenlandske tidsskrifter. Her kan jeg 

bare vise til den enkeltes ansattes egen årsmelding som er inntatt bak, og til 

vårt nettsted. 
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Ære også til redaktørene Ole Kristian Fauchald og Bård Tuseth, og til alle 

andre bidragsytere, for løpende arbeid med traktatsamlingen i folkerett, 

som selger godt i papirutgave (2. utg. 2010) ved siden av å være gratis 

tilgjengelig på nett.  

Til slutt noen ord om samarbeid 

Vitenskapelige og administrativt ansatte har samarbeidet godt for å sikre at 

IOR kan bidra sitt til å holde en høy forskningsintensitet med tilhørende 

publisering, og god undervisning og veiledning for å sikre rekruttering til 

juridiske fagstillinger til Universitets- og høyskolenivå. 

2011 har vært et alminnelig godt arbeidsår. Dette til tross for at de ytre 

omstendigheter har vært preget av oppussing av Domus Bibliotheca, 

spredning av IORs fagressurser på tre bygg, og de administrativt ansatte i 

tre bygg, mye flytting av bøker, data og annet som trenges i den faglige 

virksomheten. 

Administrasjonen har stilt utrolig godt opp for å sikre smidige 

forflytninger, oppdaterte dataløsninger og på annen måte lagt 

arbeidsforholdene til rette. Til og med gjestebrukere fra 

Justisdepartementets Lovavdeling fikk den brukerstøtten de trengte i den 

første tiden da deres datasystemer ikke var på plass. 

De ansatte ved Instituttbiblioteket har på sin side bidratt med mer serving i 

en periode der de ansattes bøker stort sett er kartert og står på fjernlager på 

Hønefoss. Slikt blir det også forskning av. 

Instituttlunsjene har vært et fellesforum med veksling mellom gode faglige 

innledninger og diskusjoner om viktige interne spørsmål før disse går 

videre til Instituttrådet og Instituttledelsen til avgjørelse. 
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Takk for et hektisk, utfordrende og godt arbeidsår 2011! 

20. februar 2012 

Aslak Syse 

InstituttlederAslak 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 2011 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 

Vararepresentant: 

Stipendiat Synnøve Ugelvik 

Representanter for det administrative personale: 

Overingeniør Kjetil K. Frantzen 

Konsulent Margrethe Østbø 

Vararepresentant: 

Førstekonsulent Elisabeth Wenger-Hagene 

Representanter for studentene oppnevnt av Juridisk studentutvalg (JSU): 

Våren 2011:  Anette E. Kraakevik, Line Sogn Plassen 

Høsten 2011:  Sara Ørnevik, Katrine Bergh  

Rådet har hatt to møter. 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 2011 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 var 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) 

Professor Ulf Stridbeck (vara) 

Instituttets lokaler: HMS-utfordringer 

Instituttet har lokaler i Domus Bibliotheca (Vestbygningen/DB) 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 (DN) på St. Olavs plass. 

Fordelingen mellom bygningene er ca. 55 arbeidsplasser i Domus 

Bibliotheca og ca. 35 arbeidsplasser i Domus Nova.  

Instituttet har opplevd vesentlige utfordringer knyttet til det fysiske 

arbeidsmiljøet i begge byggene, primært knyttet til luftkvalitet. Sommeren 

2011 startet gårdeier rehabilitering av lufteanlegget i Domus Nova, og det 

er identifisert behov for vesentlig utbedring av rømningsveier. 

Som følge av støy og problemer med luftkvalitet m.v. i Domus Bibliotheca, 

i forbindelse med fasaderehabiliteringsarbeider, måtte en rekke ansatte 

sommeren 2011 flytte ut av sine faste kontorer og inn i midlertidige 

kontorer i Universitetsgaten 22-24.  

Videre har instituttet i 2011 blitt utsatt for en rekke innbrudd, både i DB og 

i Universitetsgata. Flere tiltak for sikring mot innbrudd er iverksatt. 

Økonomi  

Instituttets basisregnskap for 2010 er gjort opp med en negativ utgående 

balanse på kr 585 577.  Isolert resultat for 2011 er et underskudd på kr. 

791 905. Underskuddet skyldes i stor grad reduserte inntekter. I budsjettet 

for 2011 det lagt til grunn at overheadinntektene ville være på samme nivå 

som året før, men denne antagelsen har ikke slått til.  
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Årsregnskap 2011 Budsjett Regnskap 

Andre inntekter (overhead m.v.) -2 545 493   -1 585 846 

Bidragsinntekter fra NFR 0 -10 808  

Oppdragsinntekter 0 -435 200  

Bevilgning/bidrag fra KD  -41 715 055  -42 104 914  

Bevilgning/bidrag benyttet til investeringsformål 0 -453 879 

Inntektsført av forpliktelser ved avskrivning  0 -151 127 

Egenandel 1 406 726  1 480 537 

Sum inntekter 42 853 822 42 417 659 

Fast lønn 27 157 142 28 396 819 

Variabel lønn 39 688 153 681 

Feriepenger 3 263 159 3 688 386 

Sosiale kostnader 8 070 860 8 528 384 

Offentlige refusjoner - 2 971 905 - 4 308 294 

Andre lønnskostnader 0 107 255 

Sum lønnskostnader 35 558 943 36 566 232 

Andre driftskostnader (internhusleie m.v.) 7 173 103 7 003 764 

Avskrivninger 0 151 127 

Sum kostnader (inkl. varekostnader) 42 732 046 43 649 941  

Driftsresultat -121 776  1 232 282 

Netto finansinntekst/kostnader 0 1835  

Avsluttede prosjekter: Bidrag 0 -648 539 

Totalt for året - 121 776 585 577 

 

På utgiftssiden er det to faktorer som må fremheves særskilt. Instituttet har 

hatt ekstraordinære utgifter til lønn til vitenskapelige assistenter; mange 

gode søkere ga mange ansettelser. Instituttet har også hatt forhøyede 

lønnsutgifter i administrasjonen; som følge av ekstraordinære vikarbehov. 

Driftsutgiftene er i henhold til budsjett og på normalt nivå. 
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Instituttet må fra 2012 tilpasse kostnadsnivået slik at det er i tråd med 

inntektsgrunnlaget. Instituttets overheadinntekter har sunket betraktelig, i 

stor grad som følge av at den nye finansieringsmodellen som ble innført på 

Det juridiske fakultet fra og med 2010 (store deler av overheadinntektene 

går nå til fakultetsnivået). For 2012 er prognosen at instituttets 

overheadinntekter vil synke ytterligere som følge av redusert 

prosjektaktivitet, i og med at en rekke større prosjekter avsluttes i 2012. 

Eksternfinansierte prosjekter 

IOR har en betydelig prosjektportefølje. Under følger en oversikt over 

eksternfinansierte prosjekter ved instituttet som var aktive i 2011. 

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). 

- 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 Ingunn Ikdahl). 

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

- Justice in the Risk Society (inkl. ph.d.-stilling Synnøve Ugelvik og  

forskerstilling for Heidi Mork Lomell). 

- Minoritetskvinners diskrimineringsvern: Fra formelle til reelle 

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

- Nye perspektiver på grunnlovshistorien (GRUNNLOV) 

- Verdenskongress i konstitusjonell rett 2014 (GRUNNLOV) 

- YbIEL - Yearbook of International Environmental Law. 
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Finansiering fra Barne-, likestillings- og diskrimineringsdepartementet 

- Kartlegging av Likestillings- og diskrimineringsombudets tilsyn med 

FNs kvinnediskrimineringskonvensjon og FNs rasediskriminerings-

konvensjon. Oppdragsprosjekt for BLD. 

Finansiering fra Justisdepartementet 

- Professorat i lovgivningslære (professorat Inge L. Backer 2008-2012). 

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). 

- 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 

Halvparten av IORs faste vitenskapelige stab går av for aldersgrensen i 

perioden 2010-2020. Instituttet har i den anledning utarbeidet en 

rekrutteringsstrategi. Det er fortsatt sterk overvekt av menn i vitenskapelige 

toppstillinger ved IOR. Det er imidlertid god kjønnsbalanse blant fast 

vitenskapelig ansatte under 60 år, og på de tre rekrutteringsnivåene (4 av 5 

postdoktorer var kvinner, 15 av 33 stipendiater, og blant vitenskapelige 

assistenter 12 av 21 – totalt 31 av 59). Mulighetene er dermed gode for å 

oppnå en god kjønnsbalanse på alle stillingsnivåer innen 2020.  

Professorer 

Backer, Inge Lorange (f. 46) 

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

Boe, Erik M. (f. 43) (avdelingsansvarlig 2. avd.) 

Bugge, Hans Christian (f. 42) 

Eng, Svein (f. 55) 

Eskeland, Ståle (f. 43) 

Fauchald, Ole Kristian (f. 65)  (20 % stilling i hele 2011) 

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

Hellum, Anne (f. 52) 

Hennum, Ragnhild (f. 67) (viserektor) 

Hov, Jo (f. 41)  (avskjed i nåde 31.7) 

Høgberg, Alf Petter (f. 71) 

Johnsen, Jon Thorvald (f. 42) 

Kjønstad, Asbjørn (f. 43) 

Michalsen, Dag (f. 57) 

Robberstad, Anne (f. 51) (avdelingsansvarlig 4. avd.) 

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

Sandberg, Kirsten (f. 54) 

Smith, Eivind (f. 49) 

Stigen, Jo Martin (f. 64)  

Stridbeck, Ulf (f. 49) 

Syse, Aslak (f. 46) (instituttleder) 

Ulfstein, Geir (f. 51) 

Zimmer, Frederik (f. 44) 
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Professor II 

Gjems-Onstad, Ole (f. 50)      (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) 

Professor emeritus 

Fleischer, Carl August (f. 36) 

Jakhelln, Henning (f. 39) 

Førsteamanuenser 

Kjelland, Morten (f. 72)       (fra 01.11.11) 

Uggerud, Ken (f. 62)       (til 26.01.11)  

Voigt, Christina (f. 71)        (fra 15.04.11) 

Forskere 

Lomell, Heidi Mork (f. 67)     (01.12.10–30.05.11) 

Postdoktorstipendiater 

Aune, Helga (f. 69)     (01.04.09–07.02.14) 

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

Ikdahl, Ingunn (f. 76)        (26.12.11–26.12.15) 

Nguyên-Duy, Iris (f. 74)     (01.09.10–21.08.15) 

Voigt, Christina (f. 71)       (01.01. 11–15.04.11) 

Gjennomføringsstipendiater 

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

Köhler-Olsen, Julia Franziska (f. 75) (19.11.11–19.11.12) 

Langtvedt, Nils Christian (f. 81) (18.09.11–17.09.12) 

Strand, Vibeke Blaker (f. 77) (27.06.11-04.05.13) 

Stipendiater 

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

Bergh, Lars Magnus (f. 76) (01.07.07–28.09.11) 

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

De Coning, Eve (f. 78)  (15.08.07 -06.11.12) 
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Frøberg, Thomas (f. 83) (01.10.08–07.05.13) 

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

Haider, Imran (f. 78) (01.10.08–19.12.12) 

Heide, Ola Rambjør (f. 70) (15.08.06–14.08.11) 

Hjort, Maria Astrup (f. 80) (01.02.07–30.12.13) 

Horn, Thomas (f. 73) (01.03.10–17.07.14) 

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

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

Köhler-Olsen, Julia Franziska (f. 75) (01.09.06–18.11.11) 

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) (01.09.06–08.12.12) 

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

Nordrum, Jon Chr. Fløysvik (f. 74) (23.08.10–04.11.14) 

Platjouw, Froukje Maria (f. 83) (01.09.08–10.02.14) 

Stenmark, Mats Jonatan Iversen (f. 78) (01.11.10–24.03.15) 

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

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

Tadjdini, Azin (f. 85)  (01.08.11-01.08.15) 

Ugelvik, Synnøve (f. 78) (04.01.09–18.06.13) 

Winge Nikolai K. (f. 82) (01.08.07–08.03.12) 

Wærstad, Tone Linn (f. 77) (01.06.07–10.10.13) 

Assosierte stipendiater med hovedtilknytning ved andre institusjoner 

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

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

Holmboe, Morten (Tor-Geir Myhrer og Ulf Stridbeck), Politihøgskolen 

Kassa, Tadesse (Hans Chr. Bugge), Senter for utvikling og miljø (UiO) 

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

Taj, Farhat (Anne Hellum), Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (UiO) 

Vitenskapelige assistenter 

Berge, Thomas 

Bjørge, Ole Kr. 

Block, Øystein    (arb.plass) 

Blücher, Eugenia 
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Calvo, Maria Antonieta Alfaro  

Drazkowski. Alina  

Egeland, Linda 

Ellingsen, Ole Christoffer    (arb.plass)  

Gahre, Stine 

Helmersen, Sondre Torp  

Høyendal, Lene Hamre 

Laupstad, Inga Tollefsen 

Nipedal, Julie 

Sandvig, Jenny 

Schanke, Anette 

Solheim, Ingunn 

Stene, Ingeborg    (arb.plass)  

Vangsnes, Jørgen 

Warp, Simen Kristoffer  

Welstad, Trond Erik 

Østerhagen, Øyvind 

Administrativt ansatte 

Frantzen, Kjetil Kjørholt (f. 78), overingeniør 

Frostestad, Guro (f. 76), avdelingsleder (permisjon fra 01.05.11) 

Henden, Øyvind (f. 72), kontorsjef 

Kolbeinstveit, Atle (f. 82), førstekonsulent (vikar 01.09.09–01.06.11) 

Kraabøl, Bente Lindberg, (f. 65), avdelingsleder (vikar 01.08.11-30.06.11) 

Kristiansen, Ørnulf (f. 60), førstekonsulent (vikar 01.11.10-31.08.12) 

Saatchi, Zoha (f. 78), overingeniør  

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

Wollan, Øystein (f. 80), overingeniør (vikar 01.09.11-31.12.12) 

Østbø, Margrethe (f. 73), konsulent (permisjon hele 2011) 

Aas, Else Vera (f. 45), seniorkonsulent (80 %) 

Biblioteksmedarbeidere tilknyttet instituttbiblioteket ved IOR 

Danbolt, Karen, hovedbibliotekar 

Heilemann, Beate, hovedbibliotekar 

Rolin, Helene, studenthjelp 

Tuseth, Bård Sverre, instituttbibliotekar 
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Forskningsvirksomhet 

Instituttet kan vise til solid publiseringsaktivitet i 2011. Instituttets 

produksjon er registrert i den nasjonale databasen for forsknings-

dokumentasjon, CRIStin (www.cristin.no). 

Høsten 2010 ble to nye faste stillinger ved instituttet utlyst, og ni søknader 

ble bedømt våren 2011. Morten Kjelland tiltrådte 1.11.11 som 

førsteamanuensis. Benedikte Moltumyr Høgberg tiltrer først 1.1.12.  

Instituttet fikk i løpet av året to nye stipendiater. Azin Tadjdini tiltrådte 

1.8.2011, og hun skal skrive en komparativ, statsrettslig avhandling. Eve 

de Coning kom til IOR fra Nordisk institutt for sjørett (NIFS), og hennes 

avhandling har arbeidstittel ”Organized Crime and Fishing Vessels 

Dilemmas of Governance and Legal Regulation”. 

Instituttet var vertsinstitutt for tre disputaser i 2011 (oversikt følger i senere 

avsnitt), og ytterligere en avhandling ble godkjent for forsvar i 2012. 

Forskergruppen Samfunnskontroll og rettssikkerhet fikk fra 1.1.2011 

Institutt for kriminologi og rettssosiologi (IKRS) som nytt vertsinstitutt. 

Samarbeidet i gruppen, som hovedsakelig består av medlemmer fra IOR og 

IKRS, påvirkes i liten grad av dette.  

Instituttet etablerte i 2011 ett nytt flerårig, eksternfinansiert prosjekt: «Nye 

perspektiver på grunnlovshistorien». Prosjektleder er professor Dag 

Michalsen, og Forskningsrådet bidrar med betydelig støtte til seminarer, 

publikasjoner og løslønn.   

De tre NFR-finansierte prosjektene «Demokrati, religionsfrihet og kvinners 

menneskerettigheter», «International tribunals» og «Yearbook of 

International Environmental Law» ble avsluttet i 2011; det samme gjaldt 

oppdragsprosjektet «Vurdering av opplæringslovens kapittel 9a om elevers 

rett til et godt psykososialt miljø og hensiktsmessigheten av en 

elevombudsordning» på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. 

Seminar- og konferansevirksomheten ved instituttet har som vanlig vært 

meget omfattende. Alle de fire forskergruppene tilknyttet instituttet har 

egne seminarrekker, og det har også flere andre av instituttets fagmiljøer.  
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Blant de største arrangementene i 2011 var konferansen «Nasjonale 

domstolers forhold til internasjonale domstoler - Et nordisk perspektiv», 

som ble avholdt 26. september 2011 i regi av prosjektet International 

Tribunals og forskergruppen Internasjonale relasjoner. Forskegruppen Rett, 

samfunn og historisk endring holdt en rekke større seminarer tilknyttet 

prosjektet Nye perspektiver på grunnlovshistorien, inkludert et nordisk 

seminar på Schæffergården utenfor København. 

Doktordisputaser  

- Cand.jur. Marius Stub forsvarte 27.1 sin avhandling 

Tilsynsforvaltningens kontrollvirksomhet. Undersøkelse og beslag i 

feltet mellom forvaltningsprosess og straffeprosess for graden ph.d. 

- LL.M. Tadesse Kassa Woldetsadik forsvarte 28.6 sin avhandling 

Reflecting on treaty regimes and customary rules of international water 

courses law providing for utilization of the Nile River basin water 

resources for graden ph.d. 

- Cand.jur. Vibeke Blaker Strand forsvarte 9.12 sin avhandling 

Diskrimineringsvernets rekkevidde i møte med religionsutøvelse for 

graden ph.d. 

Særavhandlinger 

Studentavhandlinger på 60 studiepoeng bedømt i 2011: 

- Malin Helena Johanna Fosse: Miljøhensyn ved lokalitetsklarering av 

akvakulturanlegg 

- Simen Kristoffer Warp: Barns rett til et godt psykososialt miljø i 

grunnskolen 

- Ingeborg Stene: Marin ressursforvaltning i et klimaperspektiv - med 

særlig vekt på vern av marine områder som virkemiddel for 

klimatilpasning 

- Alina Rebecca Drazkowski: Rettssikkerheten ved tildeling av 

uførepensjon 

- Julie Nipedal: Virkninger av skatterettslig gjennomskjæring. 
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- Jørgen Vangsnes: Om den såkalte tilbakeholdenhet i 

domstolsprøvingen. 

- Eugenia Blücher: Rettslige sider ved utlåns- og 

diskonteringsvirksomheten til Norges Bank, 1816-1824. 

- Ingunn Solheim: Grunnlovsfesting av diskrimineringsvernet. Sikring av 

et reelt individvern. 

- Anette Louise Schanke: Behandling av forvaltningssøknader. 

Omgjørings- og avvisningssadgang ved fornyet behandling av 

forvaltningssaker. 

- Ole Christoffer Ellingsen: Privates krav på håndheving av 

offentligrettslige forurensningsnormer. 

Gjesteforskere 

Saul, Matthew (Durham)    (3.10.11–31.3.12) 

Kjeldgaard-Pedersen, Astrid (Aarhus)    (3.10.11-31.3.12) 

Lengre forskningsopphold ved andre institusjoner for IOR-forskere 

Bjørge, Eirik Max Planck Institut, Heidelberg (01.01-30.06) 

Bjørge, Eirik École normale supérieure/Sciences Po (01.07-31.12) 

Furuseth, Eivind Max Planck Institut. München (01.10–31.12) 

Langtvedt, Nils C. Columbia University School of Law (01.09–31.12) 

Nordeide, Ragnar IHEID, Genève (01.01-31.08) 

Nordeide, Ragnar Université de Genève (01.09-31.12) 

Ugelvik, Synnøve Oxford University (09.09-20.12) 

Winge, Nikolai K. Uppsala Universitet (01.03-31.04) 

Wærstad, Tone L. KU Leuven  (01.01-30.04) 



21 

 

Formidlingsvirksomhet 

Studietilbud  

Ved siden av 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. Supplerende finansiering som er nødvendig 

tas fra instituttets driftsbudsjett. Aslak Syse er redaktør for skriftserien. 

Skriftseriens utgivelser i 2011 

1/2011  Stian Advocaat Endre: Domstolskontroll av lover i Norge og 

Italia: en analyse og vurdering av domstolskontrollen i to 

europeiske land  

2/2011  Simen Skjold Søgaard: Generelle omgåelsesnormer som 

virkemiddel mot treaty shopping  

3/2011  Cathrine Aulie: Vern av naturmangfold i EU og Norge: en 

sammenligning med vekt på myndigheters plikter og ansvar 

etter EUs naturverndirektiver og naturmangfoldloven  

4/2011  Malin Fosse: Miljøhensyn ved lokalitetsklarering av 

akvakulturanlegg  
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5/2011  Ingeborg Stene: Marin ressursforvaltning i et klimaperspektiv: 

med særlig vekt på vern av marine områder som virkemiddel 

for klimatilpasning  

6/2011  Trond Welstad: Skolerett og elever: en gjennomgang og 

analyse av klagesaker for Fylkesmannen i Oslo og Akershus: 

rapport for orskningsprosjektet "Utdanning og klagesaker - en 

analyse av fylkesmannens praksis, skoleeieres 

forvaltningskompetanse og elevenes rettssikkerhet" 2010 

7/2011  Simen Warp og Trond Welstad: Realisering av elevenes rett til 

et godt psykososialt miljø i skolen og et elevombuds rolle: 

utredning av opplæringslovens kapittel 9a og behovet for å 

opprette et permanent elevombud 

Seminarer og konferanser 

Boklanseringer  

15.3   Rektor som leder og sjef 

1.12   Kystfisket i Finnmark - en rettshistorie (Kirsti Strøm Bull) 

Gjesteforelesninger 

17.3  Regime Failure in International Law (Professor Lorenzo 

Gradoni) 

4.4  The EU treaties after Lisbon and the sovereignty of the 

Member States (Professor Jacques Ziller, Università di Pavia  

15.6  International Law for Humankind - Towards a New Jus 

Gentium. (Intervju/boklansering med ICJ-dommer Antônio 

Augusto Cançado Trindade) 

18.11  The role of Roman-canon law in the shaping of our modern 

civil procedural law and the problems it has created 

(Professor C.H. van Rhee (Maastricht)) 

28.11  International law: W[h]ither the Kyoto Protocol (Professor 

Daniel Bodansky, Sandra Day O'Connor College of Law, 

Arizona State University) 
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Konferanser, åpne møter m.v. 

25.1   Når opplæringsloven brytes: Hvem klager og hvem når fram? 

Rektors ansvar i klagesaker 

23.3   Rettigheter, representasjon og inkludering 

1.4   Åpent seminar på Litteraturhuset: Hva er i veien med 

menneskerettigheter? 

12.5   Rekrutteringen til Høyesterett  

24.5   Tar retten i egne hender  

20.6   Transparency in Investment Arbitration 

26.9   Nasjonale domstolers forhold til internasjonale domstoler - et 

nordisk perspektiv (avslutningskonferanse for prosjektet 

International Tribunals) 

27.10-28.10 Forfatning og unntakstilstand 

14.11   Grunnlovsvedtak - forberedelse og politisk behandling  

15.11   Hvem bestemmer? Offentlig sektor: Om demokrati, styring og 

ansvar (Plenumsmøte i Gale festsal i samarbeid mellom 

Norges Juristforbund, Institutt for offentlig rett  og 

Polyteknisk forening.) 

8.12-10.12  F.W. Schlegel. Stats- og folkerettsjurist mellom einevelde og 

konstitusjon (Schæffergården, Danmark) 

Arbeids- og sosialrettslunsj 

24. 1  Forsker Trond Welstad, "Norsk Narkotika Politiforening som 

kunnskapsleverandør for spørsmål om holdninger til 

narkotika" 

23.2  Professor Aslak Syse, "Om hiv-smitte bør være straffverdig" 
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26.4   Professor Henning Jakhelln, "Det psykososiale arbeidsmiljø, 

med særlig sikte på undervisningspersonalets arbeidsmiljø 

(lærere)" 

6.5  Professor Kirsten Ketscher, "Danmarks hjemvisning av 

nordiske borgerne som ikke kan forsørge seg selv" 

25.5  Professor Kristian Andenæs, "Klagesaksbehandlingen 

innenfor 1) helserett 2) sosialrett 3) utdanningsrett og 4) plan- 

og bygningsrett"  

15.6  Planlegging av gruppens bidrag til Oslo kulturnatt 16. 

september 2011 

16.9  Miniforelesninger og juridisk rådgivning, Oslo kulturnatt 2011 

Juss-Buss, JURK og Oslo kommunes gruppe for Fri rettshjelp 

deltok også i dette arrangementet. 

Folkerettslunsj 

19.1   Høyesteretts avgjørelse i krigsforbrytelsessaken 3. desember 

2010 (Geir Ulfstein) 

26.1   Transnational organised crime in the fishing industry (Eve de 

Coning (NIFS)) 

2.2   The interest of international cooperation (Ragnard Nordeide) 

9.2   International Environmental Governance: A Legal Analysis of 

Selected Options (Ole Kristian Fauchald) 

16.2   Norges folkerettslige forpliktelse til kommunalt selvstyre 

(Sigrid Stokstad) 

23.2   What is to become of the Human Rights Based Order in an 

Age of Neo-medievalism? (Cecilia Bailliet) 

2.3   Er menneskerettighetene relevante ved grunnlovstolking? 

(Anine Kierulf) 

9.3   International Constitutionalism (Inger-Johanne Sand) 
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16.3   ICJs avgjørelse i Diallo-saken (Mads Andenæs, Eirik Bjørge) 

6.4   Hvilken rettspolitisk betydning bør kritikk fra CPT ha for 

norske regler om isolasjon ved varetektsfengsling? (Thomas 

Horn) 

13.4   Bokprosjektet "Technology and Human Rights - Friends or 

Foes?" (Hans Morten Haugen) 

27.4   Looking for Legitimacy: Exploring Proportionality Analysis 

in Investment Treaty Arbitration (Erlend Leonhardsen) 

4.5   Economic Crimes in War: Is New Law Needed? (Mark Taylor 

(FAFO)) 

11.5   Some hard nuts to crack: the Case Concerning the Umarghela 

River  

28.5   Common but differentiated responsibility and the state of the 

UNFCCC climate negotiations (Christina Voigt) 

25.5   'Contracting with Sovereignty' (Ivar Alvik (NIFS)) 

1.6   'Cosmopolitan Justice and Its Discontents' (Book launch: 

Cecilia M. Bailliet (IOR) & Katja Franko Aas (IKRS), 

Cosmopolitan Justice and Its Discontents. Commentary by 

Christoffer Eriksen (IOR) and Ivar Alvik (NIFS).) 

8.6   Nyere praksis fra Høyesterett om betydningen av uttalelser fra 

internasjonale organer (Marius Emberland fra 

Regjeringsadvokaten) 

17.6   Common but differentiated responsibility and the state of the 

UNFCCC climate negotiations (Christina Voigt) 

22.6   The Problem of Non-Compliance with Judgments by 

International Courts (Jörg Kleis fra Freie Universität Berlin) 

24.8   Folkerettens utilstrekkelighet (Cecilie Hellestveit) 
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31.8   European Court of Human Rights Grand Chamber, Al-Jedda 

(27021/08) and Al-Skeini (55721/07), Judgments 7 July 2011 

(Kjetil M. Larsen) 

14.9   Rio +20: The case for a High Commissioner for the 

Environment (Ole Kristian Fauchald) 

5.10   USA og spørsmålet om anerkjenning av den norske regjeringa 

i 1905 (Ola Mestad) 

19.10   Does the Right to Self-determination have Jus Cogens Status? 

(Matt Saul, University of Durham) 

23.11   International trends in Military Justice (Judge Advocate 

General Arne Willy Dahl) 

30.11   A Palestinian state - political and legal aspects (Nils 

Butenschøn, Geir Ulfstein) 

Instituttlunsjer 

18.1   Forskergruppeevalueringen (Frederik Zimmer og Geir 

Ulfstein) 

15.2   Forsettets nedre grense - dolus eventualis eller hva? (Jo 

Stigen) 

1.3   Tilladeligheden af kønsmæssige faktorer i pensioner m.v. jf 

Direktiv 2004/113 art. 5 a strider mod EU-traktaten? (Kirsten 

Ketscher) 

15.3   Nordisk lovsamarbeid (Inge Lorange Backer) 

29.3   Isolasjon ved varetekt - en prosjektpresentasjon (Thomas 

Horn) 

10.5   Inntektsbegrepet i folketrygden (Imran Haider) 

31.5   Fagdommeres bevisbedømmelse (Lars-Jonas Nygard) 
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14.6   Voodoo i rettslig argumentasjon: Kunsten å skjule gamle 

avguder i rettens hellige treenighet: autoritet, tradisjonalitet og 

rasjonalitet (Alf Petter Høgberg) 

30.8   "De mest alvorlige forbrytelser" (Cecilia Bailliet, Ståle 

Eskeland) 

27.9   Om straff og smittevern (Aslak Syse) 

11.10   Aldersdiskriminering (Helga Aune) 

25.10   Internasjonale menneskerettigheters plass ved 

grunnlovstolking – et blikk på Tyskland og Norge (Anine 

Kierulf (IOR) og Birgit Schlütter (SMR).) 

8.11   Menneskerettigheter og internasjonal konstitusjonalisering - 

hvilken plass for Høyesterett? (Geir Ulfstein) 

6.12   Evaluering av lover (Jon Christian Fløysvik Nordrum)  

Konstitusjonell lunsj 

24.1 Nasjonale konstitusjoner og europeisk integrasjon 

(Postdoktorstipendiat Christoffer C. Eriksen) 

31.1 Grunnloven § 100 i Høyesteretts praksis (Stipendiat Anine 

Kierulf ) 

14.2 Lovgivernes og domstolenes roller som Grunnlovens voktere 

(Lovrådgiver Arnulf Løseth Tverberg) 

28.2 Konstitusjonen som reiskap i økonomisk politikk: Frå "Statens 

reservefond" (1904-1925) til Alaska (Statssekretær Morten 

Søberg) 

21.3 Den parlamentariske opposisjonen - rolle og rettigheter 

(professor Fredrik Sejersted) 

11.4 Om grunnlovskonventet i Island (Professor Björg 

Thorarensen, Háskola Islands, Reykjavik) 

16.5 Høyesteretts institusjonelle egenart (Professor Rune Slagstad ) 
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23.6 Fra konvensjon til norsk grunnlov: Noen flytteproblemer 

(Medlem av Stortingets menneskerettighetsutvalg Pål W. 

Lorentzen). Innledning 2: Bør annen generasjons 

menneskerettigheter med i Grunnloven – og eventuelt 

hvorfor? (Medlem av Stortingets menneskerettighetsutvalg 

Carl I. Hagen) 

6.6 Hva brukes lov til? (Professor Inge Lorange Backer) 

29.8 2010 - et vendepunkt for domstolskontrollen med lover i 

Norge? (Postdoc Iris Nguyên-Duy) 

12.9   Grunnlovstolkning i lys av internasjonale rettigheter – i 

Tyskland og Norge (Birgit Schlütter) 

26.9   The Constitutional Court of Italy: An overview (Professor 

Tania Groppi, University of Siena (Italia)) 

17.10   Om grunnlovens rolle (Stortingsrepresentant Martin Kolberg) 

21.11   Inkorporering av rettighetskonflikter: Religionsfrihet vs. 

Diskrimineringsvern (Ingvill T. Plesner) 

28.11   Grunnlovsfesting av lokalt selvstyre i Norge? (Sigrid 

Stokstad) 

12. 12.  En grunnlov for Færøyene – en plass innenfor det danske riket 

eller bro til selvstendighet? (Dr. Kari à Rogvi, dekan ved den 

juridiske avdeling, Færøyenes universitet) 

Kriminalpolitiske seminarer 

26.1   Falske tilståelser - tilfellet Thomas Quick 

9.2   Konfliktrådsmegling som vilkår i betinget dom 

6.4   Enslige mindreårige asylsøkere i Norge 

4.5   Sosial kontroll på fire hjul 

8.9   Hacktivisme mellom politisk demonstrasjon og kriminalitet 
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22.9   Innvandring og kriminalitet 

6.10   Voldtekt i den globale byen 

20.10   Når sant skal skrives – Juryutvalget 

Midtveisevalueringer 

12.1   Tone Linn Wærstad 

14.3   Øystein Jensen 

15.6   Anine Kierulf 

17.6   Synnøve Ugelvik 

13.9   Ingrid Wang Andersen 

13.12   Eirik Bjørge 

14.12   Eivind Junker 

Rettshistorisk lunsj 

26.9   Kodifikasjon og grunnlov 

31.10   Lov om Norges Bank av 1892 (Siv T Jensen) 

22.11   Rettspolitikk og allmennpolitikk i Høgsterett etter 1960 (Jørn 

Øyrehagen Sunde) 

RIKS/KVIBALD-seminar 

14.3   Romakvinder og kønsdiskriminering (Kirsten Ketscher) 

6.9   Grunnlovsfesting av barns rettigheter (Kirsten Sandberg) 

20.9   Lærer barn det de skal/bør om det samiske folk, jamfør 

folkeretten? (Hadi Lile) 

4.10   Forskergruppens hovedproblemstillinger og målsettinger 
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18.10   Diskrimineringsvernets rekkevidde - forholdet til privatlivet, 

særlig om utleie av bolig (Professor Mads Andenæs og 

stipendiat Vibeke Blaker Strand) 

26.10   Informal Labour and the Ethic of Care: Legal Protection of 

Care-givers in Malawi (Dr. Ngeyi Kanyangolo fra Faculty of 

Law, Chancellor College i Malawi.) 

1.11   Aldersdiskriminering, kommentar til høyesteretts dom i 

Gjensidige-saken og SAS-saken (Professor Kirsten Ketscher 

og stipendiat Melanie Hack) 

3.11   Fatwaer i den vestlige diasporaen - rettsfornyelse eller 

stabilisering av tradisjonelle oppfatninger? (Anne Hellum, 

Lasse Warberg og Monika Lindbekk.) 

14.11   En revolusjon i egyptisk familierett? (Monika Lindbekk) 

29.11   Hensynet til barnets beste ved utvisning av foreldre (Kirsten 

Sandberg) 

UiO200: Juridisk fakultet gjennom 200 år - Kontinuitet og fornyelse.  

29.9   Juristutdanning gjennom 200 år 

13.10   Juridisk fakultet og tverrfaglighet 

27.10   Juridisk fakultet og internasjonalisering 

10.11   Universitetsjuristene og samfunnet 
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Ingrid Wang Andersen 

Stipendiat 

 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet i 2011: Arbeidet med doktorgradsavhandling med føl-

gende foreløpige tittel: ”Miljøkvalitetsnormer for vannmiljøet og regule-

ring av naturinngrep” 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet 

- Kursundervisning på første avdeling, fast eiendoms rettsforhold 

- Veiledning – masteroppgaver   

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom   

fakultetet 

- Foredrag, seminar i regi av NIBR og Direktorat for Naturforvaltning 

om implementering av EUs vanndirektiv i norsk rett (april 2011) 

- Foredrag, seminar i regi av Advokatfirmaet Thommessen om miljø-

kvalitetsnormer og revisjon/nye konsesjoner til vannkraft (juni 2011)  

- Foredrag på KLIFs miljørettsforum om vannforskriftens betydning 

for utøvelse av offentlig myndighet i konsesjonsspørsmål (des 2011)   

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 

- Deltakelse på diverse seminarer i regi av Naturressursgruppa  

- Miljø 2015 – konferanse i regi av Forskningsrådet (feb 2011) 

- Nordisk konferanse om implementering av EUs vanndirektiv i de 

nordiske landene, Göteborg (april 2011) 

7. Annen virksomhet 

- Noteforfatter for Norges Lover   

- Sensuroppdrag for Høgskolen på Lillehammer 
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Helga Aune 

Postdoktor 

 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet i 2011: 

Post.doc. prosjekt om rettslige standarder i opplæringsloven.  

b) Publikasjoner i 2011: 

- Report on Norway. I: The Prohibition of Age Discrimination in La-

bour Relations. Nomos Verlagsgesellschaft 2011, ISBN 

9783832959012. s. 443-461 

- Arbeitsrecht in Norwegen. I: Arbeitsrecht in Europa, 3. Auflage. : 

Verlag Dr. Otto Schmidt 2011, ISBN 9783504426811. s. 845-926 

- Deltidsarbeid - stereotype kjønnsroller i arbeidsliv og privatliv. Vi-

dereutvikling av vernet mot diskriminering på strukturelt grunnlag – 

neste trinn i diskrimineringsjussens utvikling?. I artikkelsamlingen: 

På vei. Om kjønn og rett i Norden. Makadam Förlag 2011, ISBN 

978-91-7061-104-9. s. 51-71 

- Aune er medredaktør(Jakhelln/Aune, Kroken, Lenth) for kommenta-

rutgave til arbeidsmiljøloven: Arbeidsrett.no, Cappelen Damm AS, 

3. utgave 2011, ISBN 978-82-02-30611-3 

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 

fakultetet 

- Aldersdiskriminering – en kamp mellom generasjoner?. Kulturnatt i 

Oslo; 2011-09-16, UiO 

- Au-pair work - stereotypical women`s work. JURK - fagdag; 2011-

12-05, Fredssenteret i Oslo 

  



34 

 

- Debattleder på den årlige utdanningsrettslige konferansen i regi av 

Juristenes Utdanningssenter, 25. oktober 2011. Det årlige kurset i ut-

danningsrett; 2011-10-24 - 2011-10-25 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 

- Foredrag om Aldersdiskriminering. Instituttlunsj; 2011-10-11, UiO 

- Foredrag: "Cleaning House and care for Children - Work provided 

by part-time working mothers or by au-pairs?". Research Conference 

at Copenhaguen Law Faculty; 2011-10-13 - 2011-10-14 

7. Annen virksomhet 

- Aune er medlem i EU-kommisjonenes ekspertgruppe på likestilling 

(Network Gender Equality).  

- Aune er medlem av ELLN, European Labour Law Network, EU-

kommisjonens ekspertgruppe på arbeidsrett. 

- Aune er medredaktør for kommentarutgave til arbeidsmiljøloven: 

www.Arbeidsrett.no, Cappelen Damm AS, månedlige oppdateringer 

på nettversjon. 

- Aune er medlem i Juristforeningens etterutdanningsprogram, fag-

gruppe om utdanningsrett. 

- Aune er medlem av fagutvalget i Kunnskap i Skolen (KIS), et 

tverrfakultært samarbeid ved Universitetet i Oslo. 

- Aune er medlem av forskergruppen WELMA, Center for Retlige 

Studier i Velfærd og EU Markedsintegration, Det Juridiske Fakultet, 

Københavns Universitet, Danmark 

- Aune er medlem av JURKS faglige referansegruppe for arbeidsrett 

og diskrimineringsjuss 
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Inge Lorange Backer 

Professor 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet i 2011: 

Min forskningsvirksomhet i 2011 har i hovedsak ligget innenfor lovgiv-

ningslære og miljørett. Innenfor miljørett har arbeidet med ny utgave av 

Innføring i naturressurs- og miljørett og med redaksjonsarbeid for festskrift 

til Hans Chr. Bugge tatt atskillig tid. 

b) Publikasjoner i 2011: 

- Juristenes rolle i lovforberedelsen. Lov og Rett 2011 s. 63-77 

- The Reform of Norwegian Civil Procedure. I: Volker Lipp and Hal-

vard Haukeland Fredriksen (eds.): Reforms of Civil Procedure in 

Germany and Norway, Mohr Siebeck 2011, s. 43-59 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet 

- Jeg er fritatt for undervisnings- og eksamensplikt frem til 1. februar 

2013 

- Veiledning masteroppgave (30 stp.) sivilprosess 

- Veileder for stipendiat Jon Christian Fløysvik Nordrum 

3. Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg 

- Leder for valgstyret ved Det juridiske fakultet 2011-2014  

4. Deltakelse i lovgivningsarbeid o.l. 

- Leder for Karanteneevalueringsutvalget, oppnevnt ved kgl.res. 28. 

oktober 2011  

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 

fakultetet 
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- Internasjonale instrumenter i Høyesterett. Forelesning på forskerut-

danningsseminar ved Det juridiske fakultet ved Universietetet i Ber-

gen, 7. februar 2011 

- Sakkyndiges rolle i barnelovsaker. Kommentarinnlegg på ekspert-

seminar, Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen, 8. februar 

2011 

- Nordisk lovsamarbeid. Innledning på instituttlunsj, Institutt for of-

fentlig rett 15. mars 2011 

- Fire regelverk i samspill eller motstrid: Naturmangfoldloven, vann-

forskriften, havressurslova og akvakulturloven, Direktoratskonferan-

se og kystvannforvaltning, Gardermoen 4. april 2011, og Direktora-

tet for naturforvaltning 23. november 2011 

- Innlegg 22. juli og gransking, Institutt for offentlig retts internsemi-

nar, Klækken, 28.-29. september 2011 

- Naturmangfoldloven – hva betyr den for domstolene? Dommermøte 

i Eidsivating lagdømme, Lillehammer 13. oktober 2011 

-  Forelesning (4 t.) Jus og offentlig politikk: Juridisk kvalitet. Retts-

liggjøring og domstolenes rolle, statsvitenskap 4810, Universitetet i 

Oslo 28. oktober 2011 

- Lovutvalgsprofessorene. Det juridiske fakultets seminar ved 200-

årsjubileet for Universitetet i Oslo, 10. november 2011 

- Lovspråk og klarspråk. Innledning på seminar i Fornyings- og admi-

nistrasjonsdepartementet 18. november 2011 

- Nytt i miljøretten 2011. Miljørettsforum, Klima- og forurensningsdi-

rektoratet, Oslo 30. november 2011. 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 

- Internseminar for forskergruppen i naturressursrett, Sanner 10. ja-

nuar 2011 

- Ekspertseminar om sakkyndiges rolle i barnelovsaker, Det juridiske 

fakultet, Universitetet i Bergen, 8. februar 2011 
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- Det 39. nordiske juristmøte, Stockholm 17.-20. august 2011 

- Internseminar for Justisdepartementets lovavdeling, Sotra 15.-16. 

september 2011  

7. Annen virksomhet 

- Medlem av evalueringsgruppen for rettsvitenskap ved forskningse-

valueringen av Uppsala universitet (KOF 11), 8.-13. mai 2011  

- Kommentator, midtveisevaulering Anine Kierulf 15. juni 2011 

- Kommentator, midtveisevaluering Ingrid Wang Andersen 12. sep-

tember 2011 

- Leder, midtveisevaluering Eivind Junker, 14. desember 2011 

- Leder av bedømmelseskomiteen for Marianne Reuschs ph.d.-

avhandling Allemannsretten – Friluftslivets rettsgrunnlag 

- Redaktør Norges Lover 

- Leder av redaksjonskomiteen for Høyesteretts historie (bind III 

1965-2015) 

- Leder av det norske styret for de nordiske juristmøter 

- Medlem av styret for den norske avdeling av Det nordiske administ-

rative forbund (til 31. mars 2011) 

- Redaktør (sammen med Ole Kristian Fauchald og Christina Voigt) 

av Pro Natura. Festskrift til Hans Christian Bugge 70 år (utgivelse i 

2012) 

 

 

 

 

 



38 

 

Cecilia Marcela Bailliet 

Professor 

1. Forskningsvirksomhet 

b) Publikasjoner i 2011: 

- Cecilia M. Bailliet, Exposing Checks & Balances in War Powers: A 

Solider’s Tale of Cosmopolitan Federalism in Bailliet & Aas, Cos-

mopolitan Justice and its Discontents (Routledge 2011) 

- Cecilia M. Bailliet & Katja Franko Aas, Cosmopolitan Justice and its 

Dis-contents (Routledge 2011) 

- Cecilia M. Bailliet (ed.) Non-State Actors, Soft Law & Protective 

Regimes: From the Margins (forthcoming Cambridge 2012) 

- Cecilia M. Bailliet, "What is to Become of the Human Rights Rule-

Based International Order in an Age of Neo-Medievalism?" in Bail-

liet, Non-State Actors, Soft Law & Protective Regimes: From the 

Margins (forthcoming Cambridge 2012) 

- Cecilia M. Bailliet, "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 Jurispru-

dence" in Anne Hellum & Henriette Sinding Aasen (eds.), The Add-

ed Value of CEDAW: International, Regional and National Perspec-

tives (forthcoming Cambridge 2012)-  

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet 

- Counter Terrorism 

- Public International Law 

- Refugee Law 

- Human Rights Institutions & Human Rights in Context 
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3. Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg 

- Nestleder, IOR 

- Director Masters Public International Law 

- IORs instituttråd 

- vara SMRs styre 

- vara fakultetsstyret 

- vara likestillingsutvalget, Det juridiske fakultet 

4. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 

fakultetet 

Persecution in the Home: Blood Feuds, Domestic Violence, and 

Honor Killings. UNE A4 seminar; 2011-08-29  

Persecution in the Home: Harmful Traditional Practices. La protec-

tion internationale face "aux pratiques traditionnelles nefastes"; 

2011-11-22 – UNHCR INTACT seminar Brussels, Belgium 

Et åpnere samfunn. Dagens næringsliv 2011 s. 4-4 

5. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 

- ASIL 2011 

- What is to become of the Human Rights based Order in an age of 

Neo-Medievalism?. Folkerettslunsj; 2011-02-23 -  

6. Annet 

- Veileder Eve de Coening 

- Veileder Mastersstudenter 
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Eirik Bjørge 

Stipendiat 

 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet i 2011: 

Min virksomhet har i 2011 dreid seg om avhandlingsskrivning. Jeg 

har i løpet av 2011 også forsøkt å legge frem deler av avhandlingsar-

beidet, både på folkeretts- og Europarettslunsjer og ph.d.-

sammenkomster ved Fakultetet og også ved liknende tilstelninger i 

Heidelberg, Berlin og Oxford. Jeg har videre, for å eksponere av-

handlingsarbeidet for kritisk gjennomgang, lagt vekt på å få ut noen 

artikler og bokkapitler, både på engelsk og norsk, fra deler av av-

handlingsarbeidet. Fagfellevurderingene jeg har fått i den sammen-

heng, har vært nyttige i arbeidet i 2011. I desember 2011 bestod jeg 

min midtveisevaluering, som var meget nyttig, og også gav be-

kreftelse fra en tredjepart på at avhandlingsarbeidet jeg hadde gjort 

til da, ikke var kommet inn på noe galt spor. Evalueringen jeg fikk, 

var positiv. 

b) Publikasjoner i 2011: 

Case Concerning Ahmadou Sadio Diallo. American Journal of Inter-

national Law 2011 ;Volum 105.(3) s. 534–540. 

  Case Concerning the Dispute Regarding Navigational and Related 

Rights (Costa Rica v Nicaragua) Judgment of 13 July (casenote). In-

ternational and Comparative Law Quar-terly 2011 ;Volum 60.(1) s. 

271–279 

Exceptionalism and Internationalism in the Supreme Court: Horncas-

tle and Cadder. Public Law 2011 (3) s. 475–482 
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Bjørge, Eirik; Andenæs, Mads.  

Norske domstoler og utviklingen av menneskerettene. Jussens ven-

ner 2011 ;Volum 46.(5) s. 251–286 

National supreme courts and the development of ECHR rights. In-

ternational Journal of Constitutional Law 2011 ;Volum 9.(1) s. 5–31 

Bjørge, Eirik; Andenæs, Mads.  

Juge national et interprétaton évolutive de la Convention européenne 

des droits de l’homme. Revue du droit public 2011 s. 997–1014 

Sexuality Rights under the European Convention on Human Rights. 

Nordic Journal of Human Rights 2011 ;Volum 29.(2) s. 158–183 

  Torture and “Ticking Bomb” Scenarios. Law Quarterly Review 2011 

;Volum 127. s. 196–199 

  Bjørge, Eirik; Andenæs, Mads.  

Preventive Detention. American Journal of International Law 2011 

;Volum 105. s. 768–774 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet 

 Jeg er på treårig kontrakt og har ikke undervisningsplikt. 

3. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 

fakultetet 

 “Evolutive Interpretation of Generic Terms in National and Interna-

tional Law” Semi-nar, Walter Hallstein-Bibliothek (Raum 101, Un-

ter den Linden 11); 2011-10-21 - 2011-10-21 

“Sicherungsverwahrung und Völkerrechtsfreundlichkeit”. Referen-

tenbesprechung Max-Planck-Institut Heidelberg; 2011-05-09  

 Presentasjon ved New York University, Jean Monnet Centre, “Na-

tional Implementation of European Human Rights: Between Evolu-
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tion & Margin of Appreciation”. NYU Jean Monnet Working Paper; 

2011-10-31 - 2011-10-31 

Presentasjon på ph.d.-seminar i Berlin, Wissenschaftszentrum: “Ju-

risdiction ratione temporis in the ECtHR and the ICJ” 2011-10-21 - 

2011-10-21 

Presentasjon ved International Law Discussion Group, Oxford Uni-

versity, Diallo in the ICJ: human rights protection and compara-

tivism   Thursday 3 March 12.45pm  

4. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 

“Intertemporalitet, traktattolking og muligheten for bruk av normativ 

og kritisk filosofi” ph.d.-seminar; 2011-05-19. UiO  

Innledning på Europarettsforum: Bjørge, Eirik; med kommentarer 

fra Emberland, Marius. “Hvor alvorlig tas EMK og EMDs tol-

kingsmetode i Europa? Tre eksempler til etterfølgelse. Europa-

rettsforum; 2011-03-17 - 2011-03-17. UiO  

  Folkerettslunsj: “Diallo i ICJ”; 2011-03-15 - 2011-03-15. UiO  

Arrangør: Ph.d.-seminar om folkerettslig tolking (B-seminar). 12.–

13. desember 2011. 
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Erik Boe 

Professor 

 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet i 2011: 

Jeg har først og fremst arbeidet med å skrive boken ”Rettskildelære 

under debatt”.  Den er ennå ikke blitt ferdig.  

I tillegg har jeg i august arbeidet med en habilitetsbetenkning for 22. 

julikommisjonen. 

b) Publikasjoner i 2011: 

- Habilitetsspørsmål 22. julikommisjonen (betenkning 31. au-

gust til 22. julikommisjonen)  

 2. Undervisning ved Det juridiske fakultet 

- Undervisning V2011 77 timer (pliktig 48 timer) 

- Undervisning H2011  28 timer (pliktig 18 timer) 

3. Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg 

- Medlem av PMR 

- Medlem av Rådet for Seri 

- Medlem av PFIN 

- Medlem av Programrådet for det tverrfaglige studiet Offentlig 

administrasjon og ledelse (OFFADM) ved Det samfunnsviten-

skapelige fakultetet. 

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning 

utenom fakultetet 
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- Foredrag Juristenes utdanningssenter: Inhabilitet og dobbelt-

roller, februar 2011 

- Foredrag Juristenes utdanningssenter: Skjønner vi frie skjønn? 

November 2011 

- Foredrag HELFO: Offentleglova og HELFO, september 2011 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 

-  Konferanse Partnerforum/SERI: ”Trengs det bedre sammen-

heng mellom forvaltningsloven og personopplysningsloven?" 

Oktober 2011. 

 7. Annen virksomhet 

- Studieårsansvarlig lærer for 2. studieår 

- Ansvarlig faglærer for Alminnelig forvaltningsrett 

- Ansvarshavende for JUROFF1201 Forvaltningsrett for ikke-

jurister 

- Ansvarhavende for Egnethetspørven for utenlandske jurister 

- Deltaker i forskergruppen ’Samfunnskontroll og rettssikker-

het’ 

- Medarrangør faggruppelunsj sammen med forskergruppen  

Naturressursrett 

-  Veileder for universitetsstipendiat Olav Haugen Moen 

- Leder av Norsk Presseforbunds råd for utdeling av Flavius-

prisen  

- Diverse svar til media om spørsmål i Alminnelig forvaltnings-

rett 
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Hans Chr. Bugge 

Professor 

 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet i 2011: 

Forskningen har omfattet forskjellige sider av nasjonal og in-

ternasjonal miljørett, inkludert klimarett.   

To hovedoppgaver i løpet av året har vært en utredning for Eu-

ropautvalget om ”EØS-avtalens rolle og betydning på miljø-

vernområdet” og ny utgave av min Lærebok i miljøforvalt-

ningsrett. 

Oppgaven som leder av Forskergruppe for naturressursrett har 

bl.a. omfattet ledelse av fem forskningsprosjekter finansiert av 

Forskningsrådet: 

- Klimaprosjektet (under NORKLIMA-programmet) 

- Utmarksprosjektet (under JUSISP- og AREAL-programmene) 

- Prosjektet ”Consistency in Environmental Law” (under Miljø 

2015) 

- Klimatilpasning gjennom arealplanlegging (under NORKLI-

MA) 

- Produktansvar for å redusere miljøproblemer (nytt, under Mil-

jø 2015). 

I tillegg kommer et samarbeidsprosjekt om miljø- og klimarett 

med Universitetet i Dar-es-Salaam, Tanzania (PITRO-

prosjektet). 

b) Publikasjoner i 2011: 

Bøker: 
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Environmental Law in Norway, Wolters Kluwer (ISBN 978-

90-411-3606-0) 335 s. 

Denne boken er også utgitt (elektronisk) som Norway. Envi-

ronmental Law i serien “International Encyclopedia of Laws”, 

Wolters Kluwer (ISBN 978-90-654-4945-0). 

Lærebok i miljøforvaltningsrett, 3. utg., Universitetsforlaget 

(ISBN 978-82-15-01918-5) 337 s. 

Rapporter: 

EØS-avtalens rolle og betydning på miljøvernområdet, Rap-

port nr. 14 til Europautredningen (ISBN 978-82-93145-26-4) 

68 s.  

  Case studies on the implementation of Directive 2009/31/EC 

on the geological storage of carbon dioxide: Norway. Univer-

sity College London, London 2011, 31 s. (med André Lamark 

Ueland).  

Bokkapitler: 

Transboundary Chains for Carbon Capture and Storage: Allo-

cation under the Climate Regime between the States Parties of 

Emissions due to Leakage, i Ian Havercroft, Richard Macrory 

and Richard B. Stewart (eds.): Carbon Capture and Storage. 

Emerging Legal and Regulatory Issues, Hart Publishing 2011, 

s. 123-134 (ISBN 978-1-84113-268-6).  

Brundtland Report, i Klaus Bosselmann, Daniel S. Fogel og J. 

B. Ruhl (eds.): Berkshire Encyclopedia of Sustainability vol 3. 

The Law and Politics of Sustainability, Berkshire 2011, s. 19-

23 (ISBN 978-1-933782-01-0).   

Bokanmeldelse:  

Benedikte Moltumyr Høgberg: Forbud mot tilbakevirkende 

lover. Universitetsforlaget, Oslo 2010, 517 s..  

Tidsskrift for rettsvitenskap 2011 (1) s. 102-109 
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2. Undervisning ved Det juridiske fakultet 

-  Forelesning i International Climate Change and Energy Law, 

vår 

-  Forelesninger i International Environmental Law, høst 

-  Gjennomgang av fakultetsoppgave i miljørett, vår og høst 

- Veiledningstimer i Miljørett valgfag  

-  Veiledning av masteroppgave 

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

Maria Platjouw, Ingrid Wang Andersen og Eivind Junker). 

Biveileder for en ph.d.-student (Catherine Banet)  

- Fagansvarlig for fagene Miljørett (2. studieår), samt valgfage-

ne Miljørett, International Environmental Law, International 

Climate Change and Energy Law, samt Ekspropriasjonsrett (til 

og med vårsemesteret). 

3 Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg 

-   Instituttrådet, Institutt for offentlig rett, fast møtende varamed-

lem 

-   Styringsgruppen for det  tverrfakultære programmet ”Miljø-

endringer og bærekraftig energi” (MILEN), medlem  

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning 

utenom fakultetet 

-   15.-17. februar. Forelesninger i internasjonal miljørett og kli-

marett for master- og ph.d.-studenter ved Det juridiske fakul-

tet, Universitetet i Dar-es Salaam, Tanzania (PITRO-

prosjektet) 

- 16. mars: Climate change adaptation – some legal challenges, 

Nordic Seminar in Environmental Law, Rovaniemi, Finland 
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- 19. mai: Climate Adaptation – environmental protection in a 

changing climate, Key Challenges in Environmental Law, 

Leipzig, Tyskland  

- 21. mai: Klimaproblemet: Kan juristene redde verden?, UiOs 

200-årsjubileum, Oslo 

- 15.-19. august: Masterkurs i Sustainability Law and Gover-

nance, University of Auckland, New Zealand 

- 3. oktober: Forelesninger “Introduction to International Envi-

ronmental Law” på Master in Energy and Environmental Law, 

Katolske Universitet, Leuven, Belgia 

- 6. oktober: Forelesning om norsk miljø- og energirett på Mas-

ter i Miljø- og Energiræt, Århus Universitet, Danmark 

- 26. oktober: EØS-avtalens rolle og betydning på miljøvernom-

rådet, Nei til EU, Oslo 

- 2. november: Plan- og bygningslovens plass og rolle innenfor 

den samlede miljø- og ressursforvaltningen, Statens Kartverk, 

Hurdalsjøen  

- 4. november: EØS-avtalens betydning på miljøvernområdet, 

Miljøverndepartementet. 

- 7. november: Norway’s implementation of Directive 

2009/31/EC on the geological storage of carbon dioxide, Uni-

versity College London, London 

- 17. november: Fra ”Romskipet Jorden til ”bærekraftig utvik-

ling” – et historisk tilbakeblikk, gjesteforelesning på Det juri-

diske fakultet, Universitetet i Tromsø 

- 28.-29. november: Forelesninger i internasjonal miljø- og kli-

marett for universitetslærere i Tanzania, Arusha, Tanzania 

(PITRO-prosjektet) 

- 13. desember: EØS-avtalens betydning på miljøvernområdet, 

Miljøverndepartementet. 
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6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 

- Det vises i hovedsak til pkt. 5 foran. 

- 1.-2. april: Vert for møte i ”Avosetta-gruppen”, (som består av 

en miljørettsprofessor fra hvert europeisk land). Tema var 

”Legal issues related to the promotion and regulation of re-

newable energy”. 

- I tillegg kommer deltagelse i ca. 20 seminarer arrangert av Na-

turressursgruppen, delvis knyttet til gruppens prosjekter og 

noen med internasjonal og annen ekstern deltagelse, samt se-

minarer i regi av MILEN m.v.  

7. Annen virksomhet 

-  Initiert og utarbeidet program for en internasjonal konferanse i 

miljørett, ”Rule of Law for Nature”, på fakultetet 9.-11. mai 

2012 i regi av Naturressursgruppen. 

- Diverse faglige uttalelser og bidrag, nasjonalt og internasjo-

nalt. 

-  Leder av Klagenemnda for miljøinformasjon. 
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Eve de Coning 

Stipendiat 

 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet i 2011: 

I’ve developed my research proposal and written the first draft 

of the most substantial chapters of the thesis. The issues I have 

focused on are transnational organized crime law; intelligence-

led policing; criminal law enforcement jurisdiction at sea; 

fisheries crime; flags of convenience; vessel tracking; and 

identification.    

b) Publikasjoner i 2011: 

- UNODC Transnational Organized Crime in the Fishing Indus-

try (UNODC, 2011) 144 pages.  

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet 

None. 

3. Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg 

None  

4. Deltakelse i lovgivningsarbeid o.l. 

Part of the negotiations at the United Nations Commission on 

Crime Prevention and Criminal Justice and Resolution 20/5 on 

combatting crimes at sea.  

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning 

utenom fakultetet 

- Faglunsj on human trafficking in the fishing industry, IOR, 

UiO 
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- Faglunsj on legal issues in the context of transnational orga-

nized crime in the fishing industry, NIFS, UiO.  

- Presentation of the report Transnational Organized Crime in 

the Fishing Industry at the United Nations Commission on 

Crime Prevention and Criminal Justice in Vienna, Austria.  

- Research presentation on the study into transnational orga-

nized crime in the fishing industry at the Institute of Security 

Studies, Cape Town, South Africa 

- Research presentation on the understanding of ’organized 

crime’ in the context of fisheries crime at the European Socie-

ty of Criminology annual meeting in Vilnius, Lithuania 

- Research presentation on the issue of Fisheries Crime and the 

Law of the Sea Convention at Fr. Nansen Institute, Oslo, 

Norway. 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 

- EUROCRIME 2011 

- NUPI roundtable on piracy 

7. Annen virksomhet 

- Board member of Young CMI, the youth organization of the 

Norwegian Association of Maritime Law. 
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Svein Eng 

Professor 

 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet i 2011 

Forskningstermin ved årets start ble avbrutt av sykmelding fra 

februar og ut resten av året. Innenfor denne ramme har hoved-

oppgaven dette året bestått i å forsøke å opprettholde kontak-

ten med pågående arbeider innenfor hovedtemaer i min forsk-

ning: (i) rettsfilosofi; (ii) rettskildelærens grunnlag; (iii) retts-

lige grunnbegreper.  

b) Publikasjoner i 2011 

‘Lost in the System or Lost in Translation? The Exchanges be-

tween Hart and Ross.’ Ratio Juris, Vol. 24, 2011 ss. 194–246. 

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning 

utenom fakultetet 

- Deltakelse på Verdenskongressen i rettsfilosofi, 15.–21. au-

gust i Frankfurt. 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 

- Se under punkt 5 

7. Annen virksomhet 

- Medlem av eksekutivkomiteen i Den internasjonale forening 

for rettsfilosofi (IVR) 

- Deltar i forskergruppene: 

- Internasjonale relasjoner 

- Konstitusjonelle studier 

- Centre for the Study of Mind in Nature (CSMN) 
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Christoffer C. Eriksen 

Post. Doc 

 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet i 2011: 

Forskningsvirksomheten i 2011 har hovedsakelig vært konsentrert 

om følgende fire hovedområder: For det første har jeg sluttført et 

prosjekt som har analysert forholdet mellom den rettslige beskyttel-

sen av fri bevegelighet av varer, personer, tjenester og kapital i EU 

og EØS, og bruken av nasjonalt forvaltningsskjønn. For det andre 

har jeg undersøkt hvilke virkninger EUs Charter om grunnleggende 

rettigheter får for EU rettens og dens legitimitet, etter at Lisboa-

traktaten endret Charterets status fra ”soft-law” til ”hard law”. For 

det tredje har jeg arbeidet med et prosjekt om begrepet unntakstil-

stand og undersøkt hvordan dette er relatert til faktiske og juridiske 

forhold utenfor statens grenser. For det fjerde har jeg arbeidet med 

prosjekt som kartlegger forholdet mellom ulike former for kritikk i 

dagens norske rettsvitenskap.  

b) Publikasjoner i 2011: 

The European Constitution, Welfare States and Democracy: The 

Four Freedoms vs National Administrative Discretion (Monografi, 

utgitt på Routledge) 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet 

Undervisningen har omfattet følgende fag: Statsrett, forvaltningsrett, 

folkerett, ex. fac, rettsfilosofi og rettsteori. Hovedsakelig har under-

visningen vært gitt i form av kurs for studenter på 3. og 4. semester, 

men noe av undervisningen har også vært gitt som forelesninger for 

studenter (ex. fac), og forelesning for ph.d.-studenter (rettsfilosofi og 

rettsteori).  

3. Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg 
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Har ikke deltatt i universitets- og forskningsrådsutvalg i 2011  

4. Deltakelse i lovgivningsarbeid o.l. 

Høsten 2011 ble jeg av Samferdselsdepartementet oppnevnt til å lede 

et utvalg som skal granske visse sider ved Luftfartstilsynets virk-

somhet.   

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 

fakultetet 

-  ”Nasjonale konstitusjoner og europeisk integrasjon” 

Innlegg på konstitusjonell lunsj, 24. januar 2011 

-”Rawls og norsk rettspositivisme” – innlegg på sympo-

sium i anledning 40-års markering for utgivelsen av 

John Rawls bok A Theory of Justice, Blindern 6. sep-

tember. 

- Gjesteforelesning ved Juridiska fakulteten, Uppsala uni-

versitet – presentasjon av boken ”The European Consti-

tution, Welfare States and Democracy”, 19. september 

2011. 

- Paneldeltaker i debatt om “Er Norge en suveren stat?”, i 

regi av aktualitetssymposiet arrangert av Statsviten-

skapsstudenetene ved UiO, 26. oktober 2011.  

- ”EU-domstolen – en trussel mot den nordiske model-

len?” Foredrag på møte i Europarettsnettverket og Eu-

roparettsforeningen, 15. desember 2011.  

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 

- “Constitutionalism in a New Key, Cosmopolitan, Plural-

ist and Public Reason-Oriented”, Conference, Berlin 

28th -29th January. 

- “Changing legal and political institutions in global and 

risk society – consequences for constitutionalism, de-

mocracy and legitimacy”, Workshop March 24th -26th, 
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Voksenåsen hotel and conference center, Oslo. I pre-

sented a paper with the title:  “Rule of law and adminis-

trative discretion – a dilemma for cosmopolitan consti-

tutionalism” 

- “The Proportionality Principle: Vice or Virtue in the 

Quest for a Social Europe?” Conference hosted by the 

European Law Network, Faculty of Law, University of 

Oslo, October 13th 2011, Oslo. I presented a paper with 

the title: “The Principle of Proportionality and Norwe-

gian Public Law” 

- “Forfatning og unntakstilstand”, Hovedseminar i regi av 

Forskergruppen for rett, samfunn og historisk endring. 

En del av Nye perspektiver på Grunnloven – NFR/1814-

prosjekt, 27. og 28. oktober 2011, Oslo. Jeg presenterte 

et utkast til en artikkel med tittel: ”Unntakstilstandens 

eksterne dimensjoner”. 

- ”Heldagsseminar forskergruppen Internasjonale Rela-

sjoner”, Lysebu 12. desember 2011. Jeg presenterte ut-

kast til to artikler med tittel: ”Fundamental rights post-

Lisbon” og ”State of Exception and International Law” 

7. Annen virksomhet 

Høsten 2011 tiltrådte jeg et to års bi-engasjement i en II’er 

stilling ved Norsk utenrikspolitisk institutt. 
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Ståle Eskeland 

Professor dr.juris 

 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Forskning  

- Forskning innenfor internasjonal strafferett og bevislære 

b) Bok 

- Eskeland, Ståle: De mest alvorlige forbrytelser (Cappelen 

Damm Akademisk 2011, 355 sider)  

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet 

- Forelesning i International Criminal Law: Crime of aggression 

21. mars 2011 

- Innlegg til paneldebatt: Hvilke formål skal en rettssak etter 22. 

juli fylle og  hvilke krav setter det til gjennomføringen av den? 

Det juridiske fakultet 26. november 2011 

-  Undervisning i samsvar med plikten innenfor strafferett og 

straffeprosess, Basisgrupper. 

3. Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg 

- Medlem av Hjelpemiddelutvalget ved Det juridiske fakultet

   

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 

fakultetet 

- Justismordets anatomi. Forelesning Høgskolen i Oslo 4. mai 

2011 

- Presentasjon av boken De mest alvorlige forbrytelser (Cappe-

len Damm Akademisk 2011). Institutt for offentlig rett 30. au-

gust 2011 
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-  You Don’t Like the Truth. Det gjør ikke norske myndigheter 

heller. Innledning til filmen 4 days Inside Guantanamo. Oslo 

Dokumentarkino,  16. september 2011 

- Hvilke straffebud kan og bør tiltalen mot Anders Behring 

Breivik omfatte? Innledning på Institutt for offentlig retts se-

minar 1. oktober 2011  

-  Presentasjon av boken De mest alvorlige forbrytelser (Cappe-

len Damm Akademisk 2011) 3. oktober 2011:  

 - Juridiska fakulteten, Stockholms universitet, Stockholm 

 - Utrikespolitiska Institutet, Stockholm 

 - Föreningen Afghanistan Solidaritet, Stockholm  

- De mest alvorlige forbrytelser. Foredrag i Zola-foreningen 6. 

oktober 2011 

- Afghanistan-krigen: folkeretten, forholdet mellom humanitær 

og militær aktivitet og menneskerettigheter. Innledning på 

konferansen 10 år med Afghanistan – hva nå? Fredsinitiativet 

m.fl. 8. oktober 2011 

- Keep Space for Peace. Innledning på konferanse. Internasjonal 

 Kvinneliga for Fred og Frihet 28. oktober 2011  

- Kritisk juridisk virksomhet. Foredrag på Scandinavian Critical 

Theory Roundtable, Universitetet i Oslo 26. november 2011 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 

- Deltakelse i seminaret: Forskning og etterforskning. Hvordan 

forskjeller i metode kan lede til ulik konklusjon. Vitenskapsa-

kademiet 10. mars 2011 

-  Deltakelse på Innocence Network Conference. University of 

Cincinnati, USA 7. – 10. April 2011 

-  Deltakelse på konferansen Rettssikkerhetstiåret. Advokatfore-

ningens rettsikkerhetsutvalg 18. mai 2011 
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- Deltakelse i seminaret Rettsstaten Norge. Polyteknisk Fore-

ning 22. november 2011 

7. Annen virksomhet 

- Tale til nye mastere i rettsvitenskap, Gamle Losjen, 10. mars 

2011 

- En rekke uttalelser til massemedia (TV, radio, dagsaviser) om 

aktuelle juridiske  problemstillinger 

- En rekke uttalelser til norsk og internasjonal presse i uken et-

ter 22. juli 

- Deltakelse i radio- og TV-programmer i NRK (Ekko, Debatt) 

- Muntlig, juridisk rådgivning som svar på spørsmål fra advoka-

ter, politi, forvaltning, enkeltpersoner     

- varamedlem til instituttrådet (3. varamedlem?) 

Avisinnlegg 

- Eskeland, Ståle og Per Brandtzæg: Uskyldig dømt, igjen. 

Klassekampen 7. februar 2011 

- Eskeland, Ståle og Per Brandtzæg: Svar til Jørgen Agder. 

Klassekampen 24. februar 2011 

- Eskeland, Ståle: Dumskap og vondskap om Torgersen-saka. 

Dag og Tid 8. april 2011 

- Eskeland, Ståle: Tortur i norsk innpakning. Aftenposten 17. 

oktober 2011 

- Eskeland, Ståle: Nobels vilje. Dagens Næringsliv 9. desember 

2011 

- Eskeland, Ståle: Kardinalforbrytelsen. Aftenposten 28. de-

sember 2011 
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Ole Kristian Fauchald 

Professor 

Permisjon: 20 % stilling 

 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Forskningsområder 2011 (Maks 10 linjer prosa) 

Hoveddelen av forskningstiden er benyttet på Fridtjof Nansens 

Institutt innenfor nasjonal og internasjonal miljørett. Disse 

forskningsresultatene og relaterte aktiviteter fremgår ikke av 

denne rapporten. Ved IoR har jeg bedrevet følgende forsk-

ningsrelaterte aktiviteter: Publisering av Yearbook of Interna-

tional Environmental Law med temaet ”biodiversity”, videre-

utvikling av traktatdatabasen, utvikling av forskningsprosjekt i 

forbindelse med utlysning av ”sentre for fremragende forsk-

ning” for Naturressursgruppen, deltakelse på møter om forsk-

ning i Arktis, redigering av festskrift.  

b) Publikasjoner 

- Ole Kristian Fauchald: Regulatory Frameworks for Maritime 

Transport in the Arctic: Will a Polar Code Contribute to Re-

solve Conflicting Interests? In Det norske vitenskaps-akademi, 

Marine Transport in the High North (2011) 73–91. 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet  

- Forelesninger i miljørett, 2. avdeling 

- Veiledning av doktorgrad- og studentavhandlinger 

- Undervisning i valgemnene international environmental law 

og international trade law 
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5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 

fakultetet 

- Biveileder av doktorgradsstudent ved Stockholms universitet 

- Om juridisk og politiske forskningsutfordringer i Arktis, 

innledning på seminaret ”Arven etter Nansen” i Tromsø 15/12. 

- Sensur av avhandling ved Universitetet i Tromsø. 

7. Annen virksomhet 

- Redaksjonsmedlem i Retfærd 

- Leder av traktatdatabaseprosjekt, en ansatt på prosjektet. 

 

 

 

 

 

  



61 

 

Thomas Frøberg 

Stipendiat 

 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet i 2011: 

Permisjon som kst. riksadvokatfullmektig t.o.m. utgangen av 

februar. Deretter har jeg hovedsakelig arbeidet med doktorav-

handlingen. 

b) Publikasjoner i 2011: 

Jeg har i 2011 skrevet to større artikler, men disse publiseres 

først i 2012: ”Skillet mellom rettmessighetsgrunner og unn-

skyldningsgrunner”, som kommer i Jussens venner, og ”For-

søkets yttergrenser: Forsøk på forsøk og uaktsomt forsøk”, 

som kommer i Tidsskrift for rettsvitenskap. 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet 

- Manuduksjoner i strafferett (vår og høst).  

- Manuduksjoner i rettskildelære (høst). 

- Forelesninger og kurs i strafferett for ikke-jurister (høst). 

3. Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg 

- Medlem av instituttrådet ved IOR frem til oktober. 

- Medlem av nominasjonskomiteen for valget til instituttrådet. 

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 

fakultetet 

- Foredrag: ”Vilkårene for straffansvar. Særlig om tolking av 

straffebud”. Gyldendals etterutdanningsseminar i rettslære, 5. 

mai. 



62 

 

- Foredrag: ”Forsøk på forsøk og uaktsomt forsøk”, Slirå-

seminaret, 17. september. 

- Uttalelse til VG i anledning Breivik-saken, inntatt i oppslag 

29. juli: ”Kan stå overfor historiens lengste fengselsdom i 

Norge”. 

- Deltakelse i debatt om strafferammer på TV2 nyhetskanalen. 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 

- Nordisk workshop i strafferett, Helsinki, 13. – 15. mai. 

- Slirå-seminaret, Finse, 16. – 18. september. 

- Det nasjonale doktorgradsseminaret i rettsvitenskap, Bergen, 

19. – 21. september. 

-  IORs instituttseminar, Klækken, 28. – 29. september. 
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Eivind Furuseth 

Stipendiat 

 

 

1.  Forskningsvirksomhet 

Jeg jobber med min ph.d.-avhandling hvor temaet er forholdet mellom na-

sjonale omgåelsesregler og skatteavtaler. Fra og med oktober 2011 har jeg 

vært gjesteforsker på Max Planck Instituttet i München, Tyskland. Så langt 

har dette oppfoldet vært meget utbytteriktig både faglig og sosialt.  

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet 

- Rettskilder til fots vår 2011 og høst 2011 

- Skatterettsseminar vår 2011 

- Basisgruppe for 1 avdeling 

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 

fakultetet 

- Undervising i internasjonal skatterett på Handelshøyskolen BI 

- Seminar for Skatteetaten i internasjonal skatterett 

- Foredrag på JUS-seminar i Stockholm, Sverige 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 

- Nordisk skattevitenskapelig forskningsråds årlige konferanse i 

Danmark 

- Seminar ved Universitetet i Leiden, Nederland 

- B-Seminar i Paris (i regi av UiO) 

- Nasjonalt doktorand seminar i Bergen 
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- JUS-seminar i Stockholm, Sverige 

 

7. Annen virksomhet: 

- Fra oktober 2011 og frem til juli 2012 er jeg gjesteforsker ved Max 

Planck Instituttet i München, Tyskland.  
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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. Avhand-

lingsarbeidet startet i oktober 2008. 

 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet 

- Valgfag trygderett 

-  Gjennomgang av fakultetsoppgave i velferdsrett, 2. avdeling  

3. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 

fakultetet 

-  Holdt innledning om ”Inntektsbegrepet i folketrygden” på se-

minaret ”Et trygdesystem i sterk forandring” i regi av IOR  

-  Kommenterte vit. ass. Cecilie Vålbergs innlegg "Økonomisk 

kompensasjon for privat omsorgsarbeid - Foreldres omsorg for 

barn med funksjonsnedsettelser", på seminaret "Et trygdesys-

tem i sterk forandring" 

4. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 

- Har fulgt doktorgradsprogrammet 

-  Deltatt på seminaret ”Et trygdesystem i sterk forandring” 

-  Deltatt på EISS-konferanse, Ljubljana september 2011 

5. Annen virksomhet:  

-  Praktiske ansvar for  arbeids- og sosialrettslunsjene 

6.     Annet :  -  Jeg hadde pappapermisjon i en periode i 2011.   
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Marit Halvorsen 

 professor (50% stilling) 

 

1. Forskningsvirksomhet 

1.1 a) Virksomhet i 2011: 

Aktiv deltagelse i Forskergruppen rett, samfunn og historisk endring 

Arrangør av fakultetets jubileumseminarserie ”Juridisk fakultet 

gjennom 200 år: Kontinuitet og fornyelse” 

1.2 b) Publikasjoner i 2011: 

- ”Schweigaard, Aschehoug og prøvingsretten som forsvant: bi-

drag til utviklingen av læren om prøving av skjønnsmessige 

forvaltningsvedtak”, TfR 1/2011 s. 56-86 

- ”The Human Body and Norwegian Property Law – Ancient 

and Modern”, in Rynning & Hartlev, eds.: Nordic Health Law 

in a European Context – Welfare State Perspectives on Pa-

tients’ Rights and Biomedicin, Malmö, Brill, Leiden, 2011 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet 

- Innføringsforelesning for 1. studieår høst 2011 

 - Forelesning i yrkesetikk på ph.d. A-kurs 

3. Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg 

 Prodekan for undervisning 

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 

fakultetet 

- Foredrag på fakultetets jubileumseminarserie ”Juridisk fakultet 

gjennom 200 år: Kontinuitet og fornyelse”: Juristutdannelsen gjen-

nom 200 år. Den første tiden 
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- Foredrag på seminarrekken Historier om kjønn og universitet 1811-

2011: Kjønn i kunnskap og kunnskapens kjønn: 1870-1920 (samar-

rangement mellom MedFak og TF)  

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 

- Deltagelse i seminarrekken til ”2013-prosjektet: 100 års-jubileet for 

kvinners stemmerett” under Demokratiprogrammet ”Demokrati som 

ide og praksis” 

7. Annen virksomhet 

- Leder av Klagenemnda for stadnamn 

- Medlem av styret for Senter for grunnforskning under Det norske 

vitenskapsakademi 

- Medlem av Kjeldeskriftkommisjonen 

- Varamedlem til Markedsrådet 

- Medlem redaksjonskomiteen for Høyesteretts historie 
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Henning Jakhelln 

professor emeritus 

 

Egen aktivitet 2011 

 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Forskning, særlig innen arbeidsrett og tilgrensende rettsområ-

der, utvikling av det videre grunnlag for utdanningsrett.  

b) Publikasjoner 

- Lærernes psykososiale arbeidsmiljø, kapittel 7, s. 147-185, i Jorunn 

Møller og Elin Ottesen [red.]: Rektor som leder og sjef, Universite-

tetsforlaget 2011.  

- www.arbeidsrett.no løpende oppdatering og videreutvikling av nett-

stedet 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 permitteringslønnslo-

ven, konkurranseklausuler m.v., internasjonal arbeidsrett, pensjoner. 

Kommentarene til arbeidsmiljøloven er også utgitt i bokform, 3. ut-

gave, Cappelen Damm Akademisk forlag 2011, 1413 sider. 

- Labour Law in Norway, i samarbeid med advokat Kristine Fremstad 

Moen og konsulent Mårten Brandsnes Faret, Wolters Kluwer, – En-

cyclopaedia of Laws, Labor Law and Industrial Relations – online 

and looseleaf (publisert October 2011), 390 sider. 

- Effektivisering av arbeidsmiljølovens straffebestemmelser ved rett 

for organisasjoner til å reise privat straffesak, Tidsskrift for Straffer-

ett, nr. 3/2011, s. 236-271. 
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- PISA-undersøkelsene – en dreining av verdigrunnlaget i norsk skole 

uten lovhjemmel? 

- Leder, sammen med Trond Welstad, leder i Lov og Rett 2011 s. 253-

254. 

- Utdanningsrettslige emner – artikler med utvalgte tema fra skole- og 

utdanningsrettens område [red., sammen med Trond Welstad], under 

publisering, Cappelen Damm Akademisk forlag, forventes å forelig-

ge våren 2012. 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet  

Veiledning til avhandlingsskrivende (30 studiepoeng) levert i løpet 

av 2011: 

- Kristin Sundby: Arbeidsgivers adgang til å iverksette kontroll- og 

overvåkningstiltak overfor arbeidstaker, gjennom bruk av nyere 

teknologi på arbeidsplassen. 

3. Deltakelse i lovgivningsarbeid o.l. 

Problemnotat til Utdanningsdirektoratet i anledning spørsmålet om 

en rett til læreplass bør lovfestes for så vidt gjelder fag- og yrkesopp-

læringen og om arbeidslivets organisasjoner og andre aktørers rolle i 

denne sammenheng, avgitt 25. mai 2011, under publisering som ar-

tikkel i Utdanningsrettslige emner. 

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning 

utenom fakultetet og deltakelse i konferanser, seminarer 

m.v. 

- Forholdet mellom internasjonal og norsk arbeidsrett, fore-

lesning for tillitsvalgte, videregående kurs, i regi av AOF 

Norge, Oslo, 12. januar 2011.  

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

tillitsvalgte, videregående kurs, i regi av AOF Norge, 20. 

mai 2011. 
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- Om internasjonal, europeisk og norsk arbeidsrett, bakgrunn 

og utvikling, forelesning for tillitsvalgte, i regi av AOF 

Norge, 31. august 2011.  

- Utdanningsrettslige seminarer mv, tverrfaglig opplegg, 17. 

januar 2011, 8. februar 2011, 7. april 2011.  

- Det psykososiale arbeidsmiljø for lærere m.fl., innledning 

sosialrettslunch, 27. april 2011. 

- Bør rett til læreplass lovfestes når det gjelder fag- og yr-

kesopplæringen, presentasjon og diskusjon for Utdan-

ningsdirektoratet 29. april 2011. 

- Arbeidsmiljølovens regler om varsling, innlegg på IORs 

kulturarrangement 16. september 2011. 

7. Annen virksomhet 

Diverse intervjuer i dagspresse, radio og fjernsyn, særlig om arbeids-

rettslige spørsmål, og om Apartheid i skolen 
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Olav Haugen Moen 

Stipendiat 

 

1 Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet i 2011: 

Arbeid med avhandling. Arbeidstittel ”forvaltningsskjønnet”. 

2 Undervisning ved Det juridiske fakultet 

- To kurs i kjøps- og avtalerett 

- Fire kurs i rettskildelære. 

3 Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg 

Medlem i stipendiatrådet.  

4 Deltakelse i lovgivningsarbeid o.l. 

Sekretær for arbeidsgruppe nedsatt for evaluering av Gjenopptakel-

seskommisjonen i straffesaker.  

5 Annen virksomhet 

Noteforfatter i Norges lover. Permisjon fra medio oktober som sek-

retær for arbeidsgruppe nedsatt for å evaluere Gjenopptakelseskom-

misjonen i straffesaker.   
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Anne Hellum 

Professor 

 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet i 2011: 

Forskningsprosjektet Should States Ratify Human Rights (CAS): Fikk an-

tatt antologien The Added Value of CEDAW, som redigeres i samarbeid 

med Henriette Sinding Aasen på Cambridge University Press. Utkommer i 

2012 

Forskning innen feltet Human Rights in Africa (POVPEACE/NFR): Fikk 

antatt antologien Worlds of Human Rights: Ambiguities of Human Rights 

in Africa, som redigeres i samarbeid med Bill Derman (UMB) og Kristin 

Sandvik (PRIO) på BRILL African Studies Series. 

Forskningsprosjektet Fra formelle til reelle rettigheter (IMER/NFR): Ar-

beider med en antologi under arbeidstittelen Ulike kvinner, like rettigheter 

b) Publikasjoner i 2011: 

Redigerte bøker:  

Eva-Maria Svensson, Ulrika Andersson, Hege Brækhus, Monica Burman, 

Anne Hellum, Stine Jørgensen & Anu Pylkkänen, (red.) (2011) På vei - 

Kjønn og rett i Norden. Makadam förlag, Göteborg & Stockholm.  

Anne Hellum, Shaheen Sardar Ali & Anne Griffiths (eds) (2011). From 

Transnational Relations to Transnational Laws. Northern European Laws 

at the Crossroads.  Ashgate ISBN 978-1-4094-1896-2.  

Artikler i redigerte bøker: 

Anne Hellum (2011). The global equality standard meets Norwegian 

sameness, In Anne, Hellum; Shaheen Sardar, Ali & Anne, Griffiths (ed.), 

From Transnational Relations to Transnational Laws. Northern European 

Laws at the Cross Roads. Ashgate. ISBN 978-1-4094-1896-2.  
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Anne Hellum and Farhat Taj (2011). "Taking what law where and to who". 

In Anne, Hellum; Shaheen Sardar, Ali & Anne, Griffiths (ed.), From 

Transnational Relations to Transnational Laws. Northern European Laws 

at the Cross Roads. Ashgate. ISBN 978-1-4094-1896-2.  

Anne Hellum, Patricia Kameri-Mbote and Pauline Nyamweya (2011. 

"Pathways to real access to land-related resources for women", in Amy 

S.Tsanga and Julie E. Stewart (eds) Women & Law. Innovative approaches 

to teaching, reserach and analysis.Weaver Press, Harare. ISBM: 978 1 

77922 144 5  

Anne Hellum (2011) " Den global likestillingsnormen: Kjønnsforståelser 

og rettsforståelser i kontinuitet og endring", i Eva-Maria Svensson, Ulrika 

Andersson, Hege Brækhus, Monica Burman, Anne Hellum, Stine Jørgen-

sen & Anu Pylkkänen, (red.) (2011) På vei - Kjønn og rett i Norden. 

Makadam förlag, Göteborg & Stockholm.  

Utredning/Rapport:  

Anne Hellum og Else McClimans (2011), Kartlegging av Likestillings- og 

diskrimineringsombudets tilsyn med FNs kvinnediskrimineringskon-

vensjon og FNs rasediskrimineringskonvensjon. Kvinnerettslige studier Nr 

87/2011 ISSN: 1891-5183 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet 

- Ansvarlig lærer for kurs i diskriminerings- og likestillingsrett 

- Ansvarlig lærer for kurs i women’s law and human rights 

- Forelesninger i kvinne- og kjønnsperspektivet 2 avdeling, 

- Forelesning i mastergrad i rettsosiologi 

- Forlesning i master of arts of human rights 

- Veiledning av to mastergradsstudenter 60 stp 

- Veiledning av to doktorgradsstudenter  

3. Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg 
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- Forskergruppeleder Rettigheter, individer, kultur og samfunn 

(RIKS) 

-  Medlem av Valgemnegruppen  

- Leder av valgemneprofilen Velferd og likestilling 

- Styremedlem UiO’s forskningsområde Levekår i utviklings-

land (LEVE) 

-  Styremedlem, Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)  eks-

terne styre 

- Varamedlem UiO’s Nord-Sør utvalg   

- Varamedlem Senter for tverrfaglig kjønnsforsknings undervis-

ningsutvalg 

- Ph.d. bedømmelse University of the Western Cape “A Com-

parative Study of Rural Water Governance in the Limpopo 

Basin” 

- Uttalelse ansettelse av Director ved Centre for Anthropology 

of Law, Max Plank Institute, Halle 

- Referee uttalelse artikkel til Tidsskrift for rettsvitenskap 

- Referee uttalelse bokmanuskript Cambridge University Press 

- Referee uttalelse 2 artikler Kjønnsforskning 

4. Deltakelse i lovgivningsarbeid o.l. 

- Oppdrag fra Likestillingslovutvalget: Kartlegging av Likestil-

lings- og diskrimineringsombudets tilsyn med FNs kvinnedis-

krimineringskonvensjon og FNs rasediskrimineringskonven-

sjon. 

5 Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 

fakultetet 

Masterprogrammer: 
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- Master in Women’s Law, UiZ. Women, Access to Resources 

and the Law MWL (2011). Rights based approach to land, wa-

ter and food (25 timer), Anne Hellum 

- Master in Nutrition, UiO. “ The Rights Based Approach – En-

gendering the Right to Water “ (2t) , Anne Hellum ( ERN4322 

- Nutrition, Globalisation and Governance)  

- Master in Development Studies (NORAGRIC/UMB) (5 t) 

“The relevance for CEDAW in International Development” 

Anne Hellum 

-  Politihøyskolen, “Menneskerettigheter og mulitikultural-

isme”, Anne Hellum (2t) 

Ph.d. undervisning: 

- Ph.d. seminar SEARCWL, Feminist Research on Gender Law 

and Power, Anne Hellum, University of Zimbabwe January 

2011 (5 t). 

- Ph.d. seminar Center for Women’s and Gender Research, 

University of Bergen – “Gender and Globalization: Theoreti-

cal and Methodological Challenges – the role of CEDAW”. 

Anne Hellum 21 and 22 June (5 t) 

- Veiledning av to doktorgradsstudenter på SEARCWL, UiZ 

doktorgradsprogram 

International Summer School, Course in Human Rights: 

- “Women’s rights, instruments and complaint procedures”, 11 

July (3 t) Anne Hellum 

University of Oslo North South Committee seminar on Opportunities for 

North South Cooperation, February   

- “ Human Rights and gender Dimensions of Water Governance 

in Africa: A NORGLOBAL Project linking teaching and re-

search”, Anne Hellum. 
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Chancellor University, Malawi. Project Conference on Gender Human 

Rights and Water Governance Conference in Lilongwe, April 

- “The Human Right to Water: Perspectives from Above and 

Below” Anne Hellum 

Senter for tverrfaglig kjønnsforskning jubileumskonferanse om Historier 

om kjønn og universitetet (IV): Fra periferi til senter? Kvinne – og kjønns-

forskning 1970-2011. 4 November, Litteraturhuset 

- ”Kvinnerett som diskrimineringrettslig spydspiss: kontinuitet 

og endring i forståelse av kjønn.” Anne Hellum 

Christian Michelsen’s Institutt, Bergen: Gender Justice and Legal Plurali-

ties in Africa and Latin America, 22 juni. 

- “Gender, human rights and legal pluralism: Experiences from 

Southern and Eastern Africa”. Anne Hellum 

African American Studies Association Congress, Washington DC. 15-18 

November 

- “Food sovereignty and the human right to water : Experiences 

from Zimbabwe”, Bill Derman and Anne Hellum. 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 

- Ansvarlig for RIKS forskerseminar  

- Øvrig konferansedeltakelse, se ovenfor 

7. Annen virksomhet 

- Leder for Avdeling for kvinnerett, barnerett, diskriminerings- 

og likestillingsrett (KVIBALD) 

- Redaktør for kvinnerettslig skriftserie 

- Redaksjonsmedlem av Law, Social Justice and Global De-

velopment (LGD) 

- Undervisnings- og forskningssamarbeid mellom Southern and 

Eastern Centre in Women’s Law (SEARCW) og Avdeling for 
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kvinnerett, barnerett, diskriminerings- og likestillingsrett 

(KVIBALD), prosjektleder 

- Forskningsprosjektet Rights, Power and Civic Action (POV-

PEACE/NFR): Leder for Zimbabwe studien. 

- Forskningsprosjektet Fra formelle til reelle rettigheter 

(IMER/NFR), leder. 

- Forskningsprosjektet: Gender,  Human Rights and Water Go-

vernance (GLOBAL PARTNER/NFR). Prosjektleder 

- Forskningsprosjektet: In the Shadow of Conflict. Crizis in 

Zimbabwe. Its Effects in South Africa, Mozambique and 

Zambia (POVPEACE). Medlem av forskningsteamet som stu-

derer Zimbabwere i Limpopo provinsen i Sør Afrika 
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Maria Astrup Hjort 

Stipendiat 

 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet i 2011: 

Jeg var i fødselspermisjon frem til april. Fra april til og med juni var jeg i 

Cambridge og samlet inn og bearbeidet komparativt materiale til avhand-

lingen. Høsten ble brukt til avhandlingsskriving. 

b) Publikasjoner i 2011: én artikkel: 

"Electronic evidence in control of and adversely affecting the opposing 

party: a comparative study of English and Norwegian law". I: Digital Evi-

dence and Electronic Signature Law Review Vol. 8 (2011) pp. 76-91. 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet 

- Veiledning av to masterstudenter, én hvert semester 

3. Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg 

- Sekretær i Stipendiatrådet frem til april 2011 

-  Representant for de midlertidig vitenskapelige ansatte i LSU 

frem til april 2011 

- Stipendiatrepresentant i PFF frem til april 2011, og dermed 

også representant i FU 

4. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 

- Nordisk Juristmøte i Stockholm, august 2011 
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Thomas Horn 

Stipendiat 

 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet i 2011: Arbeid med rettspolitisk ph.d.-avhandling om 

isolasjon etter straffeprosessloven. Også arbeid med artikkel om rettspoli-

tisk betydning av CPT (publisert i festskrift for JussBuss) samt artikkel om 

bruk av isolasjon i politiarrest er i strid med EMK art 8 (blir publisert i 

Tidsskrift for Strafferett 1/2012).  

b) Publikasjoner i 2011: 

- ”Varetekt som risikoøvelse”, Kritisk Juss 1/2011. 

- ”Hvilken rettspolitisk betydning bør CPT ha for norske regler 

om varetektsfengsling i isolasjon”, festskrift for JussBuss 

2011. 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet 

- Kurs i sivilprosess (14 t) 

- Masteroppgaveveiledning 4 stk (15 t) 

- Forelesning ”The Norwegian legal system”, Inst. for Lingvis-

tikk (2 t)  

- Introduksjon til straffeprosessen (ifbm Waadahl-seminaret, på 

ideell basis) 

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 

fakultetet 

- Betydelig kontakt med media, særlig ifbm Breivik-saken (Af-

tenposten, TV2, Dagbladet, SkyNews samt en rekke andre 

media) 

- Bidrag til Norsk senter for menneskerettigheter ifbm senterets 

rapportering til FNs torturkomité (CAT) 
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- Bidrag til norske NGO’ers (advokatforeningen m.fl) skygger-

apportering ifbm Europarådets torturkomité (CPT) 

- Innspill til SMR ifbm SMRs prosjekt om isolasjon etter straf-

fegjennomføringsloven  

- Omfattende veiledningsarbeid for studenter ved UiO ifbm Den 

nordiske prosedyrekonkurransen i menneskerettigheter. 

- Foredrag om varetekt i Norsk Kriminalistforening   

- Prosjektpresentasjon av eget prosjekt, IOR 

- Innledning om CPT stipendiatlunsj 

- Innlegg ”Risk assessment and pre-trial detention in Norway” 

på seminar “Social Control and the rule of law” 

- Foredrag for JussBuss om isolasjon i varetekt 

- Introduksjon til straffeprosessen (ifbm Waadahl-seminaret) 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 

- Universitetets doktorgradsprogram, deltatt på en rekke semi-

narer og samt skriving av to essays 

- Nordisk Workshop i strafferett, Helsinki 

- Nasjonal doktorgradssamling Bergen 

- Internasjonalt seminar “Social Control and the rule of law”, 

UiO 

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

taker i forskergruppe rettsikkerhet og samfunnskontroll og i 

forskergruppe for konstitusjonelle studier, samt ifbm institutt-

lunsjer, midtveisevalueringer, disputaser, JussBuss og Slirå-

seminar. 
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Alf Petter Høgberg 

Professor 

 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet i 2011: Vesentlige deler av høsten gikk med til å skrive 

ny lærebok for del C av nye exfac. Læreboken har tittelen ”I språkets bilde 

– elementære logiske emner i juridisk kontekst” og er pensum på exfac fra 

og med våren 2012. Våren 2012 ble bl.a. brukt til skriving av artikkel i 

strafferett/straffeprosess (utkommer våren 2012), samt lærebok i obliga-

sjonsrett (utkommer høsten 2012). 

b) Publikasjoner i 2011: 

- Det formelle legalitetsprinsippet og retttskildelæren. Medfor-

fatter: Morten Kinander Tidsskrift for rettsvitenskap 2011 (1) 

s. 15-55 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet 

- Kurs i strafferett 

- Veiledning av 4 stipendiater og en vitenskapelig assistent in-

nenfor fagområdene strafferett, rettsteori, konstitusjonell rett, 

arbeidsrett, straffeprosess 

- Undervisning i rettsteori på ph.d.-programmet 

3. Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg 

- Medlem og nestleder av Programråd for forskerutdanning 

(PFF) 

- Medlem av LAMU 

- Varamedlem av fakultetsstyret 

- Varamedlem av ITU 
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4. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 

fakultetet 

- Voodoo i strafferettslig argumentasjon: Kunsten å skjule gam-

le avguder i rettens hellige treenighet: autoritet, tradisjonalitet 

og rasjonalitet. Sliråseminaret 2011; 2011-09-16 - 2011-09-18 

5. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 

- Den XV nordiske strafferettsworkshop i Helsinki 

- Strafferettsseminaret på Slirå 2011 

6. 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 re-

feransegruppe 

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

- Medlem av bedømmelseskomité, ansettelse av 5 stipendiater 

- Midtveisevaluator, UIB 

- Faglig eksamensleder for JUR 2111 og JUR 2000 

-  Sensor på JUR 2111 og JFEXFAC04 

- Utarbeidelse av sensorveiledning for JUR4000 

- Sensor for spesialfagsavhandlinger 

- Klagesensor for spesialfagsavhandlinger 

- Ansvarlig faglærer i strafferett til og med våren 2011 

- Ansvarlig faglærer i exfac  
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Ingunn Ikdahl 

Gjennomføringsstipendiat / Postdoktor 

 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet i 2011: 

Vårsemesteret var jeg i hovedsak i foreldrepermisjon. Høstsemesteret ble 

brukt til undervisning, ferdigstilling av diverse artikler, og et forsknings- 

og undervisningssamarbeid med Universitetet i Dar es Salaam (PITRO) 

knyttet til internasjonal miljørett (med Hans Christian Bugge og Christina 

Voigt). 26. desember tiltrådte jeg stilling som postdoktor: to år finansiert 

av Forskningsrådets program NORGLOBAL, samt to år finansiert fra fa-

kultetet. 

b) Publikasjoner i 2011: 

- ”Concepts of property and property rights”, i Retfærd nr. 132 

vol. 34(1), s. 49-64. 

- “Lik rett til å være trygg i sitt hjem. Koner, enker, og andre 

kvinner i internasjonale menneskerettigheter”, i På vei – 

Kjønn og rett i Norden. E-M Svensson et al. (red). Makadam 

Förlag, s. 72-93. 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet 

- Kurs: Velferdsrett, Folkerett og menneskerettigheter. 

- Forelesninger: Kvinne- og kjønnsperspektiv på 2. avdeling, 

Women’s law and human rights, Human rights and develop-

ment 

- Veiledning, masterstudenter 

3. Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg 

- Universitetet i Oslos utvalg for Nord-Sør samarbeid (vara) 
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4. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 

fakultetet 

- ”Kvinnerett – et lærestykke i internasjonaliseringsarbeidet”. 

På seminaret Juridisk fakultet og internasjonalisering, del av 

serien Juridisk fakultet gjennom 200 år: Kontinuitet og forny-

else. 27. oktober 2011. 

- ”Human rights and the environment”. På Teaching environ-

mental law, Arusha, Tanzania, 27. november 2011. 

-  “Securing women’s homes: Dynamics of human rights law”. 

UiOs International Summer School, Human rights. 27. juli 

2011. 

5. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 

- Forskningsrådet/NORGLOBAL dissemination seminar. Vok-

senåsen, 25. oktober 2011. 

- Kurs: Pedagogisk basiskompetanse: Fellesdelen for stipendia-

ter og postdoc. UiO. Høsten 2011. 

6. Annen virksomhet 

- Medlem av den norske redaksjonskomiteen for Retfærd 

- Medlem av FOKUS (Forum for kvinner og utvikling) pro-

gramutvalg for Kvinners økonomiske og politiske rettigheter 

og deltagelse 

- Medlem av International Commission of Jurists, Diskrimine-

ringsrettslig fagutvalg 
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Jon T. Johnsen 

Professor 

 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Forskningsområder 2011.  

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.  

- Artikkel om levering av offentlig rettshjelp. Publiseres i 2012 

-  Sammen med Olav Halvorsen Rønning: Artikkelprosjekt om rettshjelp 

og menneskerettigheter 

b) Publikasjoner  

 - How do the Private Professions in Finland and Norway Impact on Legal 

Aid Delivery? In: The Landscape of the Legal Professions in Europe and 

the USA: Continuity and Change. Intersentia 2011 (ISBN 978-1-78068-

014-9) 19 s. Ius Commune Europaeum (95)  

- Implementation of SATURN time management tools. Synthesizing report 

from seven test projects. Strasbourg: Council of Europe. European com-

mission for the efficiency of justice. CEPEJ-SATURN 2011(2) 34 s.  

-Med Georg Stawa og  Alan Uzelac: Evaluation of the Croatian Legal Aid 

Act and its implementation. Zagreb/Oslo/Vienna: Center for Human 

Rights, Zagreb 2011 84 s.  

 2. Undervisning ved Det juridiske fakultet  

- Forelesninger og kurs i straffeprosess 

- Basisgrupper 

- Veiledning av en doktorgradstipendiat og 3 masteroppgaver 

- Eksamenssensur 
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4. Deltakelse i lovgivningsarbeid o.l. 

- Oppnevnt som uavhengige ekspert i en arbeidsgruppe (SA-

TURN) under Europarådets kommisjon for effektiv rettspleie 

(European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ) 

-  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 

-  Undervisning for Juss-Buss om rettshjelppolitikk 7. februar. 

-   Innledning om rapporten – “Implementation of SATURN time 

management tools” på møte i CEPEJ-SATURN, Strasbourg 

20. mai 

-   “Fact‐finding about Access to Justice: The ‘Efficiency’ of the 

Croatian Legal Aid System” Public and Private Justice: Truth 

and Efficiency in Civil Proceedings.  Dubrovnik 25. mai. 

-  Minnetale over professor Francis Regan International Legal 

Aid Group Conference Helsinki Finland 15. juni  

- “A new scheme for short legal advice in Norway”. Interna-

tional Legal Aid Group Conference Helsinki Finland 15. juni 

-  “CEPEJ implementation project” CEPEJ møte for Pilot 

Courts. Strasbourg 22. september 

-  “Noen straffeprosessuelle utfordringer i straffesaken mot 

Breivik.”  IOR-seminar. Klækken 29. september 

-  “CEPEJ and legal education”. Menu for Justice: Plenary Ses-

sion Brussel 25. november  
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 6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 

-  Post Graduate Course “Public and Private Justice Truth and 

Efficiency in Civil Proceedings“  Inter University Centre  Du-

brovnik 24.-28. mai 

-  Legal Aid Group Conference Helsinki Finland 15.-17. juni  

- IOR-seminar. Klækken 28.- 29. september 

-  Menu for Justice: Plenary Session Brussel 24.-25. november  

7. Annen virksomhet 

- Course Director “Public and Private Justice” 2011. “Truth and 

Efficiency in Civil Proceedings” Post graduate course, Inter 

University Centre Dubrovnik 24.-28. mai . 

-  Arrangert gjesteforelesning med professor C.H. van Rhee om 

”The role of Roman-canon law in the shaping of our modern 

civil procedural law and the problems it has created.” 18. no-

vember  

-   European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ) 

Møter i ekspertgruppen SATURN (Om effektiv tidsbruk i 

påtalemyndighet og domstoler).  Strasbourg  19.-20. mai og 

21.-23. september.  

-  Ledet arbeidet til den internasjonale ekspertgruppen som eval-

uerer Kroatias sivile rettshjelp. Rapport levert i begynnelsen 

av januar. 
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Eivind Junker 

Stipendiat 

 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet i 2011: 

Året har i sin helhet gått med til å arbeide med ulike sider av ph.d.-

prosjektet. Gjennom vårhalvåret var innsatsen primært knyttet til ytterlige-

re spissing og konkretisering av avhandlingstemaet. I tillegg deltok jeg på 

en del kurs i regi av fakultetets ph.d.-program, samt relevante, eksterne 

seminarer. I løpet av høsten tok avhandlingen ytterligere form, blant annet 

gjennom forberedelse og gjennomføring av en vellykket internasjonal pro-

sjekt-workshop. Planlegging av utenlandsopphold krevet også en del res-

surser. Jeg deltok dessuten på flere seminarer i inn- og utland. Året ble av-

rundet med midtveisevaluering. 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet 

(Ansatt på treårskontrakt uten undervisningplikt) 

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 

fakultetet 

- Prosjektpresentasjon, MILEN-seminar, 11. april 2011 

- Prosjektpresentasjon, Adaptation-workshop, 14. oktober 2011 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 

- Fagseminar, Naturressursgruppen, 10.-11. januar 2011 

- Klimalovseminar, WWF, 22. mars 2011 

- Klimaforum, CICERO, 23. mars 2011 

- Research school kick-off seminar, MILEN, 11. april 2011 

- Mitigation/adaptation ph.d. course, NORDCLAD-Net, 14.-18. 

juni 2011 
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- Nasjonalt doktorandseminar, Universitetet i Bergen, 19.-21. 

september 2011 

- Instituttseminar, IOR, 28.-29. september 2011 

- Workshop, NELN+, 19.-21. oktober 2011 

- Seminar om kommunal klimatilpassing, CICERO, 22. novem-

ber 2011 

- Lunsj- og dagsseminarer i regi av forskergrupper (naturres-

surs, selskapsrett mv.) 

- Seminarer og kurs i fakultetets ph.d.-utdanning ("A-

seminarer" mm.) 
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Anine Kierulf 

Stipendiat 

 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet i 2011: -  Avhandlingsarbeid, midtveisevaluering, 

artikkelskriving. 

b) Publikasjoner i 2011: 

- Er internasjonale menneskerettigeheter en relevant rettskilde 

ved grunnlovstolking? Retfærd 1/2011 

-  Rettsliggjøringsdebatten etter barnesykdommene Nytt norsk 

tidsskrift 2/2011 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet.  

- Ingen. 

3. Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg 

- Instituttrådet, IOR 

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 

fakultetet 

- Det Norske Akademi for Sprog og Litteratur: Ytringsfrihet i 

skyggen av 22/7  

- Litteraturhuset: (debattleder, boklansering) Terror og demo-

krati (J. Hammerlin) 

- Vaselin på linsen Morgenbladet 28.1.2011  

- Flytende rettstenkning (m/Rune Slagstad) Morgenbladet 

1.4.2011  

- Domstoler som demokratisk problem Aftenposten 12.4.2011  

- - Må kunne snakke med alle Rogalands Avis 11.6.2011   
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- Takk, Nedkvitne! Aftenposten 5.7.2011  

- Med lov skal hat fordrives? Dagbladet 15.8.2011  

- Om Høyesteretts habilitet i Breiviksaken Dagbladet 12.9.2011 

- Om ytringsansvar Verdibørsen, NRK P2 8.10.2011 

- Ytringsfrihetens grenser Campus 2011 (1)  

- De skjulte strateger (m/Rune Slagstad) Dagbladet 17.10.2011  

-  Om Fjordmanns medansvar for 22.7. Dagsnytt 18 06.12.2011 

-  Ytre høyres moralske medansvar til terror NRK Dagsnytt 

16.30 06.12.2011 

-  Grensene for lovlige ytringer - og deres forhold til handlinger. 

P4 06.12.2011 

-  Veldig sterkt Verdens Gang 06.12.2011 

-  Om Menneskerettighetsutvalget. Dagsnytt 18 27.11.2011 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 

- Forskergruppelunch, Konstitusjonell rett, UiO, 2011-01-31: 

Grunnloven § 100 i Høyesteretts praksis 2004-2010 

-  Ph.d.-lunsj; 2011-03-02: EMK og norsk grunnlovstolking  

-  Human Rights & Constitutionalism, SMR, 2011-03-10: Men-

neskerettigheter og grunnlovstolking  

- Nasjonale domstolers forhold til internasjonale domstoler - et 

nordisk perspektiv, Voksenåsen, 2011-09-26: Norske domsto-

ler og EMK/-D 

-  Nasjonalt ph.d.-seminar, Solstrand, 2011-19/21-09 

- AUSTAT, Berlin; 2011-10-20: Norwegian-European Consti-

tutional Hermeneutics 

- Ph.d.-seminar i rettshistorie, 2011-11-09 
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- Instituttlunsj, IOR; 2011-10-25: Internasjonale menneskeret-

tigheters plass ved grunnlovstolking - et blikk på EMK i Tysk-

land og Norge med Birgit Schlütter 

7. Annen virksomhet 

-  Styremedlem International commission of Jurists, Norway 

(ICJ-N) 
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Morten Kjelland 

Førsteamanuensis ved IOR fra 1. november. Før det har jeg vært 

postdoktor ved Nifs. 

 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet i 2011: 

I 2011 har jeg arbeidet med lovarbeid, sluttføringen av NOU 2011: 16 

Standardisert personskadeerstatning. Her har jeg vært lovutvalgets sekre-

tær. Videre er det produsert vitenskapelige arbeider, både bøker og artikler, 

se b) rett nedenfor.  

Parallelt med disse gjøremålene har jeg skrevet på prosjektet «Flypassasje-

rers rettigheter ved forsinkelse og kansellering – EU-domstolens og Fly-

klagenemndas praksis, med vekt på forvaltningsrettslige, prosessrettslige 

og rettssosiologiske sider (arbeidstittel)», samt skrevet på tverrfaglig bok 

(juss-medisin) sammen med professor dr. med Helge J. Nordal – «Årsaks-

sammenheng og bevis i personskadeerstatningsretten, med vekt på påståtte 

nakkeslengskader».  

b) Publikasjoner i 2011: 

Skrevet selvstendige bidrag (ca. 230 sider) i «Pasientskaderett», og gjort 

redaksjonelt arbeid som medredaktør på boken (sammen med Aslak Syse 

og Rolf Gunnar Jørstad) 

- Utmåling av pasientskadeerstatning, I: Aslak Syse; Morten 

Kjelland & Rolf Gunnar Jørstad (red.), Pasientskaderett. Pasi-

entskadeloven med kommentarer og utvalgte emner. Gylden-

dal Akademisk. ISBN 9788205315488. Kapittel 11. s 351 – 

560 

- Kjelland, Morten (2011). Årsakskravet i pasientskaderetten, I: 

Aslak Syse; Morten Kjelland & Rolf Gunnar Jørstad (red.), 

Pasientskaderett. Pasientskadeloven med kommentarer og ut-
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valgte emner. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205315488. 

Kapittel 6. s 247 - 277 

Revisjon av boken «Personskadeoppgjør», gjennomgripende redaksjonelt 

arbeid og kvalitetssikring – munnet ut i en skriftlig evaluering (en bok) og 

innstilling (13 sider) 

Artikkel: «Årsakssammenheng og bevis i personskadeerstatningsretten» 

(80 sider), publisert i boken «Personskadeoppgjør, 2011» (godkjent som 

støttelitteratur av PMR, 1. avdeling), på Lovdata (nettopp for å tilgjenge-

liggjøre stoffet for studentene) og i Nordisk Forsikringstidsskrift 

«Hjemmearbeidserstatning - forholdet til velferdsrettslige, skatterettslige 

og bevisrettslige sider ved utmålingen», TfE 2011, s. 4–49, ISSN 1891-

8956. 8(1/2) 

«Hjemmearbeidserstatning», nytt kapittel i boken «Personskadeoppgjør» 

(2011), 32 sider 

Oppdatering av Nettressurs for Erstatningsrett, se nedenfor. 

Forfatterveiledninger til Gyldendal Akademisk, en kortversjon (trykket i 

papirversjon TfE 2011) og en langversjon (lagt på nettsiden) 

(Har skrevet ca. 50 prosent av NOU 2011: 16 Standardisert personskade-

erstatning, 600 sider) 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet 

Har vært i permisjon, og derfor ikke vært ved fakultetet før tiltredelsen på 

IOR 1. november 2011. Da har jeg arbeidet med undervisning, men kun i 

form av egen opplesing og utarbeidelse av eget kursmateriell mv. 

Har imidlertid drevet fortsatt veiledning av de masteravhandlingsskrivende 

studentene jeg veiledet før jeg gikk ut i permisjon. Et av disse prosjektene 

er knyttet til Kjønstads «Et trygdesystem i sterk forandring». 

Ekstern sensor på masteravhandling, skrevet ved UiO.  

3. Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg 
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Nei, men har deltatt på møter for å få større innslag av internasjonalisering 

i erstatningsretten. Foreløpig tilgjengeliggjort fragmenter på Nettressurs for 

Erstatningsrett (ny fane), som jeg er fagredaktør av.  

Arbeider derfor med et prosjekt om menneskerettigheter i erstatningsretten, 

som skal bli bok (ca. 200 sider) og pensumartikkel (ca. 15-20 sider). 

4 Deltakelse i lovgivningsarbeid o.l. 

Ja, se punkt 1b  

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 

fakultetet 

Holdt forelesninger og kurs for Juristenes Utdanningssenter, erstatningsrett 

(og med grenser mot velferdsretten og bevisretten)  

I tillegg kommer forelesninger/kurs for Domstolsadministrasjonen (DA), 

Norsk pasientskadeerstatning, forsikringsselskaper, advokater på skadelidt-

siden mv., også her innen erstatnings- og til dels velferdsrett. 

Kan spesifiseres ved behov. 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 

Har deltatt på bl.a. internasjonal konferanse i Wien om menneskerettighe-

ter i erstatningsretten, som ledd i oppgaven med å utvikle pensumartikkel. 

Glir ellers over i punktet foran  

7. Annen virksomhet 

Ledelse av Landsforeningen for trafikkskadde sitt «Rettssikkerhetsfond»  

Drevet fagutvikling blant annet som medlem av redaksjonsrådet for Tids-

skrift for erstatnings-, forsikrings-, og velferdsrett, hvor jeg har lest diverse 

artikkelutkast (referee) innen velferds- og erstatningsrett 

Drevet fagutvikling som fagutvalgsmedlem i Juristenes Utdanningssenter 

(JUS). 
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Asbjørn Kjønstad 

Professor dr. juris 

 

1.   Forskningsvirksomhet 

a) I 2011 har jeg vesentlig arbeidet med helserettslige, trygderettslige, 

erstatningsrettslige og obligasjonsrettslige spørsmål. Dertil har jeg arbeidet 

med rettsspørsmål knyttet til akademisk frihet og akademisk dannelse. 

b) Publikasjoner: 

- Kjønstad, Asbjørn (2011). Akademisk frihet og akademisk dannelse, 

I: Bernt Hagtvet og Gorana Ognjenovic (red.), Dannelse. Tenkning - 

modning - refleksjon.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 9788282650274.  

Kapittel.  s 660 - 679  

- Kjønstad, Asbjørn (2011). Motregning og tilbakebetaling av penge-

krav, i obligasjonsretten og i trygderetten. Jussens Venner. ISSN 

0022-6971.  s 131- 164  

- Kjønstad, Asbjørn (2011). The Right to Primary Healthcare, In Olav 

Molven & Julia Ferkis (ed.), Healthcare, Welfare and Law. Health 

legislation as a mirror of the Norwegian welfare state.  Gyldendal 

Akademisk.  ISBN 978-82-05-40081-8.  Kapittel.  s 58 - 70  

- Kjønstad, Asbjørn (2011). The Rights to Specialized Healthcare, In 

Olav Molven & Julia Ferkis (ed.),  Healthcare, Welfare and Law. 

Health legislation as a mirror of the Norwegian welfare state.  

Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-40081-8.  Kapitel.  s 71 - 

92  

- Kjønstad, Asbjørn (2011). The development of patients' rights in 

Norway, In Nordic Health law in a European Context. Martinus 

Nijhoff Publishers.  ISBN 978-9004-22380-6.  Kapittel.  s 111 - 125  
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- Kjønstad, Asbjørn (2011). Forskning og etterforskning. Kommen-

tarer til foredrag av professor Ottar Hellevik. Møte i Det Norske Vi-

denskaps-Akademi 10.mars 2011; 2011-03-10 UiO 

- Kjønstad, Asbjørn (2011). Peter Lødrup - minneord. Tale holdt i Det 

Norske Videnskaps-Akademi 10. februar 2011, trykt Juristkontakt 

2011 (3) s. 52-53 UiO 

- Kjønstad, Asbjørn (2011). Tobakksfriprisen 2011 til Tone Bergli 

Joner. Prisutdelingstale på Verdens røykfrie dag 31. mai 2011. Se 

www.røykfrittmiljø.no og www.robertlundsminnefond.no UiO    

c)     Andre faglige arbeider: 

- Hovedredaktør for Tidsskrift for Erstatningsrett 2011. 344 sider 

(ISSN 1503-6782). 

- Fagredaktør for sosialrett i Norsk lovkommentar, Oslo. Siste papir-

utgave 2008 (ISBN 978-82-05-39016-4). Ca 700 sider sosialrett. Se-

nere løpende revisjoner med elektroniske versjoner. 

- Betenkning til Finansnæringens fellesorganisasjon om "Fradrag i 

arbeidsavklaringspenger for økonomiske ytelser fra arbeidsgiver og 

utbetalinger fra forsikringsselskaper” (85 sider).  

2.  Undervisning ved Det juridiske fakultet 

- Forelesninger i trygderett V 2011, i velferdsrett V 2011 og H 2011, 

og i helserett H 2011. 

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

om folketrygdens inntektsbegrep. 

- Veileder for en student som skriver avhandling om Rettssikkerhet 

ved tildeling av uførepensjon etter lov om folketrygd og en student 

som skriver avhandling om Ny uføretrygd. 

3.  Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg 

- Styreleder for Senter for grunnforskning ved Det Norske Viden-

skaps-Akademi. 

http://www.robertlundsminnefond.no/
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- Gruppeleder for rettsvitenskap i Det Norske Videnskaps-Akademi. 

- Medlem av komiteen for menneskerettigheter i Det Norske Viden-

skaps-Akademi. 

- Leder av styret for Det juridiske fakultets Lovsamlingsfond.                                            

 4.  Deltakelse i lovgivningsarbeid o.l. 

-  Leder for Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden. 

-  Leder for Skadenemnda for yrkesskadeforsikring og trygghetsforsik-

ring. (Gjensidige/Vital, Sjømannsforbundet og Rederiforeningen). 

5.  Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 

fakultetet 

- Foredrag om ”Ny og gammel alderspensjon – likheter og forskjel-

ler”, Juristenes utdanningssenter, Oslo 17. februar 2011. 

- Foredrag om "Beskytter dagens lovgivning barn mot passiv røy-

king?", Presseseminar om Barn og passiv røyking, arrangert av 

Røykefritt, Oslo 9. mars 2011. 

- Foredrag om ”Juridisk status for arbeids- og velferdsområdet”, på 

konferansen ”Arbeid og velferd 2011. Perspektiver – utfordringer - 

løsninger”, Gardermoen 16. mars 2011  

- Foredrag om ”Samhandlingsreformen. En stor helsereform som util-

siktet griper sterkt inn i pasientrettighetene?”, Riksrevisjonen, Oslo 

20. mai 2011. 

- Foredrag om "Akademisk frihet og akademisk dannelse”, på seminar 

om ”Nordisk socialrätt i förändring”, i anledning Lotta Westerhälls 

65-årsdag Gøteborg 1. juni 2011. 

- Foredrag om ”Rettsliggjøring og velferdsstaten”, på seminar om 

”Veivalg i velferdspolitikken”, i anledning Aksel Hatlands 70 års-

dag, NOVA, Oslo 17. juni 2011. 
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- Åpningstale i anledning starten av det akademiske året ved Senter 

for grunnforskning, Det norske Videnskaps-Akademi, Oslo 30. au-

gust 2011. 

- Tale for nye mastere i rettsvitenskap, Universitetets Aula, Oslo 22. 

september 2011. 

- Foredrag om ”Historisk tilbakeblikk på tobakkslovgivningen”, på 

møte i Nasjonalt råd for tobakksforebygging, Oslo 16. november 

2011. 

- Foredrag om ”Folketrygdens og NAVs rolle i velferdsstaten”, på 

konferanse arrangert av NAV Kontroll, Sundvollen 23. november 

2011. 

6.  Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 

- Studieopphold i Terrecina, Italia 3.- 10. mai 2011. 

- Konferanse om European Social Security (EISS), Ljubljana, Slove-

nia 28. - 30. september 2011. 

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

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

Oslo 29. november 2011. 

7.  Annen virksomhet 

- Leder for forskningsprosjektet ”Et trygdesystem i sterk forandring” 

(A Social Security System in Rapid Development). 

- Deltaker i forskningsprosjektet ”Information and Interpretation of 

the retirement pension reform – a matter of securing legal protection 

of citizen”, med hovedansvar for delprosjektet ”Rule of law”. 

- 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". 

- Ca 10 intervjuer og innlegg i fjernsyn, radio og aviser. 

  



100 

 

Julia Köhler-Olsen 

Stipendiat 

 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet i 2011: Arbeid med doktorgradsprosjektet: Barns rett til 

selvbestemmelse i forhold til religiøse normer. Innlevert 17. novem-

ber 2011. 

b) Publikasjoner i 2011: - Ingen 

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 

fakultetet 

- 26. januar 2011 - En dobbeltime med diskusjonsbasert under-

visning i modulen om Flerkulturell utdanning i Norge ved 

Høgskolen i Oslo. Det er en fordypningsmodul på 20 studie-

poeng for studenter på Master i flerkulturell og internasjonal 

utdanning ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale 

studier 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 

-  Menneskerettigheter og grunnlovstolkning. Anine Kierulf: 

Menneskerettigheter ved grunnlovstolkning, SMR, 10. mars 

2011 

- Hva er i veien med menneskerettigheter? Åpent seminar med 

Nytt norsk tids-skrift – Litteraturhuset, 1. April 2011 

-   EMDs avgjørelse i Krusifiks-saken, SMR, 8. april 2011 

-  Redd Barnas Barnerettighetsfrokost, Hva skal vi med barne-

rettigheter?, 6. mai 2011. 

-  Norsk senter for menneskerettigheters Årbok om menneskeret-

tigheter i Norge 2010. Grunnlovens vern om menneskerettig-

heter er tema. Litteraturhuset, 15. september 2011. 
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Nils Christian Langtvedt 

Stipendiat 

 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet i 2011: Arbeidet med og innlevert doktoravhandling om 

traktattolkning i WTOs Ankeorgan (Appellate Body). Tittelen er The Ap-

pellate Body Literally Speaking: Treaty Interpretation and the Settlement 

of Hard Cases in the WTO. Avhandlingens analyser tar sikte på å identifi-

sere underliggende prinsipper, økonomiske og politiske verdier som virker 

styrende for ankeorganets avgjørelser. Arbeidet er en del av prosjektet In-

ternational Tribunals som ledes av professor Ole Kristian Fauchald. Veile-

der var Marius Emberland, og Ole Kristian Fauchald var biveileder. 

Tilbringer forskningsåret 2011-2012 ved Columbia University School of 

Law, som Visiting Scholar. 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet 

- Kurs i folkerett.  

- Veileder for masteroppgave i WTO-rett. 

- Retting av eksamensbesvarelser og fakultetsoppgaver. 

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 

fakultetet 

-  Avisinnlegg om valutamanipulasjon og internasjonal handels-

rett.  

- Informasjonstekst på engelsk med svar på pressespørsmål om 

terrorsaken i Oslo. 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 

- Ukentlige Visiting Scholar seminarer ved Columbia Universi-

ty School of Law. 
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Anders Løvlie 

Stipendiat 

 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet i 2011: Første halvdel 2011 i permisjon – sekretær for 

Juryutvalget. Andre halvdel 2011 – arbeidet med avhandlingen med ar-

beidstittelen ”Det rettslige faktabegrep”  

b) Publikasjoner i 2011: 

Ulovlig frihetsberøvelse.  I:Med loven mot makta. Juss-Buss førti år  

NOU 2011: 13 Juryutvalget – Når sant skal skrives 

En kort innføring i NOU 2011: 13 Juryutvalget – Når sant skal skri-

ves. Kritisk Juss 4/2011 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet.  

 - Veiledning og sensur.  

4. Deltakelse i lovgivningsarbeid o.l. 

 - Sekretær for Juryutvalget  

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 

fakultetet 

-  Opplæring –  Juss-Buss 

-  Sliråseminaret 2011 

-  Diverse presentasjoner og debatter om NOU 2011 13 Juryutvalget 

– Når sant skal skrives 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 

- Innlegg om beredskapslovgivning på seminaret Forfatning og unn-

takstilstand (NFR/1814 Nye perspektiver på grunnlovshistorien)  
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7. Annen virksomhet 

- Fått møterett for Høyesterett (Rt. 2011 s. 531 og Rt. 2010 s. 1445   
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Merete Meidell 

Stipendiat 

 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet i 2011: 

Arbeider med ph.d.-prosjektet som har foreløpig arbeidstittel: Avveiings-

prosessen som skal foretas ved bruk av varetekt – etter en proporsjonali-

tetsmodell. Det har i 2011 vært foretatt en systematisk innsamling og sorte-

ring av et omfattende kjennelsesmateriale fra Høyesterett, samt et utvalg 

dommer fra den Europeiske menneskerettskonvensjon.  

b) Publikasjoner i 2011: 

- Ingen publikasjoner i 2011, men har innlevert et artikkelbidrag til 

boken: ”Utdanningsrettslige emner (red. Henning Jakhelln og Trond 

Welstad)”, Barns rett til å gå på nærmeste skole etter oppll. § 8-1 

(republisert, noe endret). Forventet utgitt april 2012, Cappelen 

Damm   

- Arbeidet med bidrag om utvisning av kriminelle i lærebok i Utlen-

dingsrett, Universitetsforlaget   

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet 

- Har holdt forelesning i utlendingsrett, våren 2011.  

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 

fakultetet 

- Terrorhandlingene 22.juli 2011 preget naturligvis store deler av høst-

semesteret. Mye av de spørsmål som kom opp i kjølevannet av dette 

er i kjerneområde av mitt forskningsfelt. Jeg har i den forbindelse bi-

stått pressen ved flere anledninger for at offentligheten skulle få kor-

rekt informasjon om vårt straffesystem, enten per telefon, e-post eller 

i direkte møter.  I forbindelse med offentliggjøring av den sakkyndi-

ge vurderingen deltok jeg også på TV2, både i nyhetskanal og ho-
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vedsendingene for å redegjøre for reglene om dom på tvungent psy-

kisk helsevern og forvaring. Det har også vært mange spørsmål knyt-

tet til varetektsfengslingene, og også til varetektsfengslig av en av 

ungdommene fra Utøya hvor det ble tatt opp spørsmål både i forhold 

til fengsling av barn generelt og spesielt i denne saken og forholdet 

til barnekonvensjonen.  

Fengsling av barn var også tema på en radiosending fra NRK-

Norgesglasset, høsten 2012 hvor jeg ble intervjuet omkring dette.  

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 

-  Har deltatt på de møter som er avholdt i forskergruppen 

”Rettssikkerhet og samfunnskontroll”, UiO. Deltatt på Institutt 

for offentlig rett sitt instituttseminar, Klekken, høsten 2011.  

- Har selv bidratt med innlegg i forskergruppen desember 2011 

med spørsmålet om ”Varetektsfengsling av utilregnelige – og 

forholdet til EMK art. 5”    

7. Annen virksomhet 

- Er fast merknadskommentator på Lovdata, uten noe forplik-

tende grunnlag, men hvor man påpeker ting som har skjedd el-

ler endret seg på ens fagfelt. Har i 2011 skrevet kommentar til 

straffeprosesslovens § 185 og utlendingslovens § 70  

- Har ansvar for kommentarutgave til lov om krisesentre, Gyl-

dendal rettsdata, men det er ikke gjort tilføyelser eller endring-

er i 2011 
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Dag Michalsen 

Professor 

 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet i 2011: 

Som leder av Forskergruppen for rett, samfunn og historisk endring har jeg 

brukt mye tid på å etablere former for å gjennomføre 1814-forskningen. 

Dels dreier det seg om NFR-prosjektet ”Nye perspektiver på Grunnloven”, 

dels Stortingsfinaniserte ”Historisk-kritisk kommentarutgave av Grunnlo-

ven”, dels forberedelser til forskergruppens deltakelse på Senter for høyere 

studier ved Vitenskapsakademiet, 2012-2013, med tema ”Folkerett og 

1814”. Alt dette har krevd mye praktisk arbeid.  For egen del har jeg utgitt 

Rett – en internasjonal historie (Oslo Pax 2011) som for deler nå er vedtatt 

som pensum for rettshistoriefaget 3 avdeling fra våren 2012.  

b) Publikasjoner i 2011: 

Rett - en internasjonal historie. Pax Forlag Oslo 2011, 566 s. 

Law and Politics in Swedish-Norwegian Union Law, 1814-1905, an Elegy.  

I: Rechtsgeschichte. Zeitschrift des Max-Planck-Instituts für europäische 

Rechtsgeschichte, Frankfurt 2011 s. 217-226 

The Modernity of the Roman Praetor in the 19th Century Legal Science. 

I: Claes Petterson (red), Rättshistoriske studier, Stockholm 2011 s. 179-194 

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

teenth century Norway. I: Revue d'histoire Nordique 2011 s. 147-162 

Rettsvitenskapelig metaspråk i endring – en skisse  

I: de lege - Vänbok till Rolf Nygren. Juridiska Fakulteten i Uppsala. Års-

bok 2011. s. 63-69 

Hva er galt med menneskerettigheter? I: Nytt Norsk Tidsskrift 2011 s. 3-5 
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Forord. I: Andreas Aure (red): Wilhelm von Humboldt: Statsmaktens gren-

ser - en avhandling om deres begrunnelse og nærmere utstrekning. Unipub 

forlag 2011 s. 5-8 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet 

Jeg har hatt undervisning i rettshistorie obligatorisk fag 3 avdeling, retts-

historie valgfag 4 avdeling, undervisning i yrkesetikk 4 avdeling, ph.d.-

forelesninger på ph.d.-programmet 

3. Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg 

- Medlem av BI’s forskningsetiske utvalg, Oslo  

- Nestleder Klagenemnda for stedsnavnsaker, Språkrådet 

-  Leder for forskergruppen for rett, samfunn og historisk endring, Jur 

fak 

-  Medlem av konstituerende tekster, Kultrans, UiO 

4. Deltakelse i lovgivningsarbeid o.l. 

- intet 

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 

fakultetet 

(1) Englische und Norwegische Römerrechtsideologie des 19. Jahrhun-

derts: Wie ist vergleichende Rechtswissenschaftsgeschichte möglich? 

Gjesteforelesning ved Universitetet i Frankfurt, 26.1.  

(2) The Norwegian Constitution of 1814 and European Restoration.  

Forelesning på seminar Constitutions and the Legitimisation of Power. 

Universitetet i Helsingfors, 11. 4.  

(3) The inventions of the people in legal theory, 1814-1850.  

Forelesning på 2nd International Conferance on Democracy as Idea and 

Practice, Oslo 13.1.  
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(4) Structural-historical features in 'the Norwegian legal method'.  

Forelesning på seminaret Differences in legal method as expression of dif-

ferences in legal culture, Universitetet i Bergen 19.10  

(5) Rettsvitenskapelig metaspråk i endring.  

Forelesning på Symposium till Rolf Nygren, Universitetet i Uppsala 13.6 

(6) Den europeiske romerrettsideologi på 1800-tallet. 

Forelesning på Avdeling for idehistorie, UiO 6.5.  

(7) Rett og historie: Historiske og metodiske synspunkter.  

Forelesning ved Seminaret for vitenskapsteori, UiO 6. 4.   

(8)  Unntakstilstand i norsk forfatningshistorie?  

Forelesning på seminaret Forfatning og unntakstilstand, UiO 28.10 

(9) Forfatning og unntakstilstand – en strukturhistorie. 

Forelesning på seminaret Forfatning og unntakstilstand, UiO 27.10  

(10) J.F.W. Schlegel og samfunnets konstitusjonalisering. 

Forelesning på seminaret J.F.W. Schlegel - stats- og folkerettsjurist mellom 

einevelde og konstitusjon. København, 11.12  

(11) Jurister og diktere i Christiania.  

Forelesning til UiO’s 200 år. Oslo Bymuseum, 3.11.  

(12) Naturrettstanken i Danmark-Norge mot slutten av 1700-tallet.  

Forelesning ved Observatoriet, Nasjonalbiblioteket, Oslo 1. 11.   

(13) Rettskilder og rettsutveksling i norsk rett frem til 1940.  

Forelesning i serien Juridisk fakultet gjennom 200 år. UiO 27.10  

   (for mer presise angivelser, se også Cristin)  
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6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 

Deltakelse på enkelte konferanser uten å holde foredrag, se ellers over i 

punkt 5  

7. Annen virksomhet 

-  Medlem av redaksjonen i Nytt norsk tidsskrift, Oslo  

-  Medlem av redaksjonen av det europeiske rettshistoriske tidsskrif-

tet Quaderni Fiorentini, Firenze  

- professor II ved Universitetet i Tromsø 
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Iris Nguyen Duy 

Postdoktorstipendiat 

 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet i 2011 

- Konstitusjonell rett (statsforfatningsrett) og komparativ offentlig rett 

(postdoktorprosjektet handler om Stortinget, ”Parlamentet for fors-

vant”) 

- Kommunalrett 

b) Publikasjoner i 2011 

- Iris Nguyên-Duy (2011). ”Kan tvisteløsningsordninger bidra til å 

utdype det kommunale selvstyret?” (kap. 8, s. 184-212). I: Balders-

heim, H. & E. Smith (red.), (2011). Lokalt demokrati uten kommu-

nalt selvstyre?. Oslo:Abstrakt. 

- Iris Nguyên-Duy (2011). La souveraineté du Parlement britannique 

(814 s.). Paris:L’Harmattan. 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet 

- Statsforfatningsrett (kurs: høst 2011; PBL-kurs: vår & høst 2011) 

- Introduction to the Norwegian Legal System (høst 2011 – den 

konstitusjonelle delen) 

- Fransk for jurister [FRAJUR] (høst 2011) 

- Fakultetsoppgave i statsforfatningsrett (vår 2011). 

4. Deltakelse i lovgivningsarbeid o.l. 

[Sidegjøremål] ”Juridisk evaluering av § 27 i kommuneloven og reform-

forslag” under prosjektet Evaluering av interkommunalt samarbeid etter § 

27 i kommuneloven, ved Universitetet i Agder, for Kommunal- og regio-

naldepartementet. 
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6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 

- Deltakelse på den 2. internasjonale konferansen om ”Demokrati som 

idé og praksis”, Oslo, 13.-14. januar 2011, med følgende innlegg: 

”From Parliamentary Sovereignty to Constitutional Democracy?” 

- Deltakelse på ”Fellesdelen i universitetspedagogikk” (høsten 2011) 

[bestått] 

- Deltakelse på den konstitusjonelle lunsjen ved IOR, 29. august 2011 

med følgende innlegg: ”2010 – et vendepunkt for domstolskontrollen 

med lover i Norge?”. 

- Deltakelse på Oslo-Rome International Workshop on Democracy, 7.-

9. November 2011, med følgende innlegg: “Governmental Investi-

ture in Parliament: The French Example”. 

- Ellers vanlig deltakelse på mange andre ulike arrangementer i løpet 

av året, men uten innlegg. 

7. Annen virksomhet 

- Invitasjon av professor Jacques Ziller (Universitet i Pavia, Italia; tid-

ligere EUI/Firenze og Universitet Paris 1-Sorbonne) i april 2011 for 

en gjesteforelesning (konstitusjonell lunsj) med følgende innlegg: 

”The EU treaties after Lisbon and the sovereignty of the Member 

States”. 

- Utvikling av et tverfakultært og internasjonalt samarbeid mellom 

UiO (IOR & SV), Universitetet Paris 1-Sorbonne og Universitetet i 

Lille (Frankrike), knyttet til de internasjonale nettverkene www.ola-

europe.com og www.imodev.org, i komparativ kommunalrett og i 

komparativ forvaltningsrett, statsforfatningsrett og statsvitenskap. 
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Ragnar Nordeide 

Stipendiat 

 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet i 2011: 

Arbeider med ph.d.-avhandling om harmonisering av Den europeiske men-

neskerettskonvensjon og medlemsstatenes øvrige 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’. 

Gjesteforskeropphold som Visiting Fellow frem til 31. august 2011 ved 

Graduate Institute of International and Development Studies (IHEID), 

Genève, med professor Andrea Bianchi som veileder for oppholdet. Les 

mer om visiting fellow programmet her: http://graduateinstitute.ch/. Fra 1. 

september 2011 gjesteforskeropphold som Excellence Fellow (boursier 

d'excellence) ved Université de Genève, Faculté de Droit, med professor 

Laurence Boisson de Chazournes som veileder for oppholdet – se 

http://www.unige.ch/international/coopuniv/coordingen/excellence_en.html. 

Møter med fire dommere i Den europeiske menneskerettsdomstol i desem-

ber 2011 for å diskutere hovedpunkter i mitt ph.d.-prosjekt.  

b) Publikasjoner i 2011: 

- 'The ECHR and its Normative Environment: Difficulties Arising 

from a Regional Human Rights Court’s Approach to Systemic Inte-

gration' in Ole Kristian Fauchald and André Nollkaemper (eds) The 

Practice of International and National Courts and the (De-

)Fragmentation of International Law (forthcoming, Hart Publishing, 

Oxford, March 2012) 117-38. 

- ‘Fragmentation and the Leeway of the VCLT: Interpreting the 

ECHR in Light of Other International Law’ Finnish Yearbook of In-

ternational Law 2009, Vol. 20 (published September 2011) 189-207. 



113 

 

- ILDC 1327 (NO 2008) (Plexus Investments USA, Inc. v Ministry of 

the Environment, Final appeal judgment, Case no HR-2008-02171-

A) Oxford Reports on International Law in Domestic Courts 2011, 

www.oxfordlawreports.com 

- ILDC 1328 (NO 2008) (A v Public Prosecuting Authority, Final ap-

peal judgment, Case no HR-2008-02183-A) Oxford Reports on In-

ternational Law in Domestic Courts 2011, 

www.oxfordlawreports.com 

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 

fakultetet 

- Presentasjon av paperet ‘The ECHR and the interest of international 

cooperation’ på folkerettslunsj (stipendiatlunsj) 2. februar 2011, 

IOR, med førsteamanuensis Ivar Alvik som kommentator. 

- Presentasjon av paperet ‘The interest of international cooperation – 

its role in the European Court of Human Rights’ approach to sys-

temic integration’ på Doctoral Research Seminar in International 

Law ved Graduate Institue of International and Development Stu-

dies, Genève, 5. april 2011, med professor Lucius Caflisch, tidligere 

dommer ved Den europeiske menneskerettsdomstol og nåværende 

medlem av Folkerettskommisjonen, som kommentator. 

- Presentasjon av paperet ‘The ECHR as a Constitutional Instrument 

for European Public Order: Implications for Member States' Other 

International Obligations’ på workshop I under forskningsprosjektet 

Authority beyond states: Perspectives on international institutions 

(AUSTAT), Oslo, Norsk senter for menneskerettigheter, 25-28 mai 

2011. 

- Presentasjon av paperet 'The Context of Systemic Integration - Justi-

fications of Systemic Integration Against the Character of the 

ECHR’ 1. november 2011, Universitetet i Genève, Département de 

droit international public et organisation internationale. 

- Presentasjon av paperet ‘A fragmented method of international law: 

is the centre reasserting itself? – A perspective in light of the Stras-

bourg approach to systemic integration’ på Research Seminar on 



114 

 

Sources of Law in International Law: Evolution and Integration: 

‘Treaties over Time’ and ‘General International Law’, Paris, 12–13 

desember 2011. 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 

- Tatt opp som deltaker ved FNs årlige tre ukers International Law 

Seminar (en av 26 deltakere av 134 søkere) i Genève 4-22 juli 2011, 

hvor hovedformålet er å følge Folkerettskommisjonens arbeid og ta 

del i seminarer arrangert av UNOG og Folkerettskommisjonens 

medlemmer. Les mer om konferansen på UNOGs webside 

(http://www.unog.ch/) og i Folkerettskommisjonens rapport fra 63. 

sesjon til FNs Generalforsamling, kap. XIII, paras 427-440 

(http://www.un.org/law/ilc/). Medlem av ‘Seminar Working Group I: 

The Future Role of the ILC’, med ansvar for og presentasjon av te-

maet ‘Working groups that deal with topics as a whole: the relevance 

and feasibility of the further development of this working method in 

light of the Commission’s contemporary role and function’. 

- Deltakelse på workshop ved Graduate Institute of International and 

Development Studies 7. november 2011, hvor prof. J. Pauwelyn og 

M. Elsig presenterte paperet 'The Politics of Treaty Interpretation: 

Variations and Explanations Across International Tribunals'. 

- Kommentator på paperet ‘Norwegian-European Constitutional Her-

meneutics’ av Anine Kierulf på workshop II under forskning-

sprosjektet Authority beyond states: Perspectives on international in-

stitutions (AUSTAT), Berlin, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozi-

alforschung (WZB), 20-21 oktober 2011. 

7. Annen virksomhet 

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

UiO. 

- Medlem av forskningsprosjektet Authority beyond states: 

Perspectives on international institutions (AUSTAT); et sam-

arbeidsprosjekt mellom Norsk senter for menneskerettigheter 

(SMR) og Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung 

(WZB). Les mer om prosjektet her:  
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(http://www.jus.uio.no/smr/english/research/projects/austat/in

dex.html). 

-  Medlem av det norske redaksjonsrådet til tidsskriftet Retfærd. 

- Forfatter, Norsk Lovkommentar, menneskerettsloven og Den 

europeiske menneskerettskonvensjon  

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

- Norsk rapportør til Oxford Reports on International Law in 

Domestic Courts (http://www.oxfordlawreports.com/). 
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Jon Christian Fløysvik Nordrum 

Stipendiat 

 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet i 2011: 

Arbeid med avhandlingen ”Bærekraftig utredning? Utredning, 

analyse og anvendelse av kunnskap om miljøvirkninger i lov-

forberedelsen av (offentligrettslige) reguleringslover”.  

b) Publikasjoner i 2011: 

- Ingen 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet 

Forelesning 4 timer i faget ”Rettskilder og informasjonssø-

king” (SERI) 

Kursleder i velferdsrett (3 grupper) og forvaltningsrett (2 

grupper). PBL-leder i velferdsrett (2 grupper) 

3. Deltakelse i lovgivningsarbeid o.l. 

Leder for arbeidsgruppe som skal vurdere sanksjons- og reak-

sjonsregler i akvakulturloven 

Medlem av barnehagelovutvalget (”Øye-utvalget”) (NOU 

2012:1) 

4. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning 

utenom fakultetet 

Avholdt 4 kurs over to dager i ”Praktisk regelteknikk”, Juris-

tenes Utdanningssenter. 

”Evaluering av lover” lunsjforedrag 6. desember, Institutt for 

offentlig rett 
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”Netto lovnytte? – Utfordringer ved kost-nytte analyse av lov-

forslag” foredrag 11. november, ph.d.-seminar i rettsøkonomi. 

5. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 

La frem paper og innledet over temaet ”Evalueringer av lover” 

på prekonferanse til Evalueringskonferansen 2011 31. august. 

6. Annen virksomhet 

Sekretær for Det nordiske administrative forbund, den norske 

avdeling. 

Medlem i styret til Fulbrightalumniforeningen. 
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Froukje Maria Platjouw 

Stipendiat 

 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet i 2011: 

Jeg jobber med doktorgradprosjekt innenfor miljørett/naturressursrett. 

Prosjektet har som arbeidstittel: ”Environmental Law & The Ecosystem 

Approach: Consistency in the Regulation of Value Judgments on Ecologi-

cal Systems”. I 2011 har jeg har vært i permisjon frem til 15. august 2011.    

b) Publikasjoner i 2011: 

- Book review: "Governance for the Environment: A comparative ana-

lysis for environmental policy integration, edited by Alessandra Go-

ria, Alessandra Sgobbi, and Ingmar von Hoymeyer, published by 

Edward Elgar 2010, 65.00, 234 pp, hardcover.". Review of European 

Community & International Environmental Law 2011 ;Volum 20.(1) 

s. 102-104 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 

- “Consistency in Environmental Law and Governance”, Seminar on 

“Problems of Consistency and Effectiveness in Environmental Law”, 

I regi av forskergruppa for naturressursrett; 31. mars 2011 

- Environmental Law & Ecosystem Management - A Mismatch?”,  

Faglunsj i forskergruppa for naturresssursrett, 2. desember 2011 
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Anne Robberstad 

Professor 

 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet i 2011: 

Fortsatte studier i sivilprosess. Gjenopptatt arbeidet med straffepro-

sessuelle problemstillinger. Arbeid med forskningsetiske spørsmål.  

b) Publikasjoner i 2011: 

- ”Om forståelser av bevisbyrde” i Jussens Venner nr 2/2011, s 65-

86   

- Anmeldelse av Lena Landström: Åklagaren som grindvakt, i Juri-

disk Tidskrift, Stock-holm, 2011 s 219-223      

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet 

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

yrkesetikk.  

- Basisgruppe for 1. studieår  

- Kommisjonssensur 4. avdeling vår og høst  

- Veiledning av doktorgradsstipendiat og studenter som skriver mas-

teroppgave.   

3. Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg 

- Leder i Eksamensutvalget for 4. avdeling om våren.   

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

Fortsatt utvikling av studiereformen. Fratrådte ved årsskiftet.    

- Medlem av instituttrådet ved IOR.   

 



120 

 

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 

fakultetet 

Innlegg lørdag 26.11. i Gamle festsal om Rettssak etter 22. juli: 

Formål og krav til rettsaken. Paneldebatt med Arne Fliflet, Ståle Es-

keland og Kjetil Kolsrud. Sendt på NRK 2 Kunnskapskanalen.  

7. Annen virksomhet 

- Medlem av fagutvalg i Juristenes Utdanningssenter (Bistandsadvo-

kater)  

- Opponent ved svensk doktordisputas  

- Leder av Nasjonalt utvalg for gransking av redelighet i forskning   

(Granskingsutvalget) 
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Inger-Johanne Sand 

Professor 

 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet i 2011: 

Forberedte og gjennomførte internasjonal workshop “Changing legal and 

political institutions in global and risk society – consequences for constitu-

tionalism, democracy and legitimacy” i regi av Kultrans, UiO. Dette er en 

del av forskning om forbindelsene mellom de nye omfattende internas-

jonale traktater og de nasjonale konstitusjoner med henblikk på insti-

tusjoner, demokrati og legitimitet. Jeg deltar i et internasjonalt nettverk av 

forskere om dette tema og i forskergruppen internasjonale relasjoner. Del-

takelsen på en workshop i Edinburgh i juni og på Recon-konferanse i Oslo 

var også med en del av de samme internasjonale forskernettverk, se neden-

for. Ferdigstillelse av antologi om hybrid-begrepet i rettslig og politisk teo-

ri, sammen med kolleger i København (utg. jan. 2012). Skrevet nytt kom-

pendium i rettsteori til ex.fac.-undervisning, fra og med 2012.    

b) Publikasjoner i 2011: 

- “Niklas Luhmann´s Theories of Law in the Twenty-first Century”, in 

“Understanding Law in Society”, eds. Knut Papendorf, Stefan Ma-

chura, Kristian Andenæs, Münster: LIT-Verlag, 2011  

- “Comments to Poul F. Kjaer ‘The Concept of the Political in the 

Concept Of Transnational Constitutionalism: A Sociological Per-

spective”, in “After Globalisation. New Patterns of Conflict and their 

Legal Reconstruction”, red. Christian Joerges og Tommi Ralli, 

RECON report no X/2011 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet 

- forelesninger i ex.fac,  

-         kurs i statsforfatningsrett,  



122 

 

-         forelesninger i valgfag ”International Constitutional Law and 

 Democracy”  

-       forelesninger på ph.d.-seminarer, i rettsteori og rettssosiologi 

-         utarbeidelse av mer omfattende beskrivelser av de obligatoriske   

ph.d.-seminarer ved fakultetet, med litteraturlister,        

3. Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg 

- forskningsdekan, Det juridiske fakultet,  

-         leder av PFF,  

- medlem av Forskningskomiteen, UiO, 

-       medlem av styringsgruppen for den tverrfakultære satsningen Kultu-

rell  transformasjon i det globale samfunn  

- medlem av styret for ARENA, UiO,    

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 

fakultetet 

- evaluering av søknader for Det frie Forskningsråd, samfundsvi-

denskab, Danmark,  

- evaluering av forskning og ph.d.-utdannelser, Helsinki Universitet,  

-       forelesning, ”Styring og regulering av kompleksitet i risikisamfun-

net”, ved seminar om ”Regulering av kompleksitet og risiko”, Universitetet 

i Bergen,   

-         ph.d.-bedømmelse, European University Institute, Firenze,  

 

 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 

-  ”After Public Law”, workshop, University of Edinburgh, 6.-7. Juni, 

med invitert paper,    
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- “Conceptualizing The World”, internasjonal konferanse i regi av 

Kultrans, Universitetet I Oslo, 13.-16.september, med paper,  

-    Textualizing Democracy”, seminar med invitert paper, forberedelse 

til tverrfaglig bok om konstitusjonelle tekster, Kultrans, UiO, 21.-22. no-

vember,  

-        Recon´s avslutningskonferanse ”What is left of European Democra-

cy”, kommentator på Christian Joerges forelesning “The future of integra-

tion through law”, Oslo 26.-28.november,  

7. Annen virksomhet 

- æresdoktor ved Åbo/Turku Universitet, september, med seminar 

”Nordisk gemenskap och/eller europeisk integration – stats och förvalt-

ningsrätt?”, med forelesning, ” Nordisk, europeisk og internasjonal rett - 

Hvilket samfunn skal den offentlige retten regulere for?”,   

- arrangerte internasjonal workshop “Changing legal and political 

institutions in global and risk society – consequences for constitutionalism, 

democracy and legitimacy”, med paper, i regi av det tverrfakultære 

satsningområdet Kultrans, Voksenåsen, 24.-26.mars,   

- deltakelse i forskergruppen Internasjonale relasjoner, innledn. på seminar 

9.mars. 
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Kirsten Sandberg 

Professor (forskningstermin) 

Permisjon til 20. februar 

 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet i 2011:  

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

barns rettigheter og andre spørsmål relatert til FNs barnekonvensjon. Leder 

prosjektet Barns rettigheter: Barnekonvensjonens betydning for forvalt-

nings- og rettspraksis, finansiert av Norges forskningsråd, med deltakere 

fra IOR og NKVTS. Revidert boka om FNs barnekonvensjon: Barns ret-

tigheter i Norge, hvor jeg er en av redaktørene og har to artikler. Skrevet 

artikkel til antologi i utdanningsrett, om forholdet mellom barn, foreldre og 

skolen. Veiledning og diskusjoner i utdanningsrettmiljøet. 

b) Publikasjoner i 2011: 

Flere under arbeid, se over. Boka om barnekonvensjonen utkommer i fe-

bruar. 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet 

- Forelesninger i barnerett valgfag, vår 

- Kurs i forvaltningsrett, vår 

- Kurs i statsforfatningsrett, høst 

- Kurs i metode (4. studieår), høst 

- Veiledning av to ph.d.-stipendiater, om barns religionsfrihet og om 

barnevern på strafferettens område  

- Veiledning av masteroppgaver i barnerett og utdanningsrett 
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3. Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg 

- Bedømmelseskomiteen for Hadi Liles doktorgrad 

- 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 (NO-

SEB), NTNU 

4. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 

fakultetet 

- Boklansering 31. januar av Kjørholt (red.) Barn som samfunnsborge-

re - til barnets beste, presentasjon av mitt kapittel om barns rett til 

medvirkning 

- Foredrag på JUS-kurs i barnerett 31. mars: Det biologiske prinsipp i 

barneretten – juridisk status 

- Foredrag for Utlendingsnemnda 8. april 2011: Barnekonvensjonen 

og barnets beste i utlendingssaker.  Barnets rett til å si sin mening 

var et viktig tema. 

- Foredrag på Redd Barnas første Barnerettighetsfrokost 6. mai: Et 

kritisk og drøftende perspektiv på barnerettighetenes og barnekon-

vensjonens stilling og status i det norske samfunnet og den norske 

staten anno 2011 

- Innledning på seminar for europeiske dommere i Barcelona 8. juli, 

om barnets beste og barnets rett til å bli hørt i asylsaker 

- Innledning og diskusjon hos Barneombudet 5. september, ulike 

spørsmål vedr. barns rettigheter 

- Innledning på RIKS-lunsj 6. september, Barns rettigheter i Grunnlo-

ven 

- UiOs 200-årsjubileum, forelesning 7. september (sammen med 

Skjørten og Warp): Unges rettigheter i hjem og skole 
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- Heldagsundervisning ved MABARN, Universitetet i Bergen 19. ok-

tober, om rettighetsperspektiv på det norske barnevernet.  

- Foredrag på Bufetats ”Miniseminar – med barn i fokus” 31. oktober: 

Et blikk på barnekonvensjonens stilling i Norge i dag, særlig om 

barns deltakelse 

- Fire timer forelesning på NOSEBs masterprogram 3. november 

2011: Children’s Rights: A Legal Perspective 

- Innledning på RIKS-lunsj 29. november, om utvisningsdommene fra 

Høyesterett og EMD i juni 

- Innledning på KiS-frokost på Blindern 7. desember: Alle barns like 

rett til utdanning 

5. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 

- Arrangert Helse- og sosialrettsseminaret 2011 i Fredrikstad 21.-22. 

November, i samarbeid med Høgskolen i Østfold 

- MultiRights Opening Conference 9. september, SMR (med innlegg) 

- Konferansen “Deprivation of Children’s Liberty as the last Resort”:  

A Global Conference on Child Justice in Africa, organisert av ACPF 

og Defence for Children International (DCI), 7.-8. November, Kam-

pala (med innlegg) 

- JUS-kurs om barnelovsaker, 14. November 

- Arbeids- og sosialrettslunsjer 

- RIKS-lunsjer  

6. Annen virksomhet 

- Høyesterettsdommer 15.11.10 - 20.02.11 

-  Medlem av FNs komité for barns rettigheter fra 1. mars, med to fire-

ukers sesjoner i Genève mai-juni og september-oktober 

- Faglig ansvarlig for utredningsoppdrag for Kunnskapsdep. om godt 

psykososialt miljø i skolen og elevombud, utført av Trond Welstad  
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- Medlem av forskergruppen RIKS - Rettigheter, individer, kultur og 

samfunn 

- Redaksjonsmedlem i Tidsskrift for familierett, arverett og barnevern-

rettslige spørsmål 

- Medlem av barnerettsutvalget ved Juristenes Utdanningssenter, fra 

oktober 

- Medlem i styret for Løvenskiolds legat 

- Medlem av fagrådet for Norsk Fosterhjemsforening 

- Varamedlem i Børsklagenemnda 
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Kristin Skjørten 

Professor II 

 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet i 2011: 

Prosjektet Barnekonvensjonen og norsk rettspraksis (NRF prosjektet 

Barns rettigheter: Barnekonvensjonens betydning for forvaltnings- 

og rettspraksis.) 

Prosjektleder for: Etniske minoritetsbarn som opplever vold i fami-

lien (Hofmann) 

Prosjektleder for: Unge som begår seksuelle overgrep. (Kruse) 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet 

- Undervisning på forelesningsrekke i barnerett, JUR 5970 og 

1970 (UiO)  

- 15. mars 2011: Stabilitet og endring i synet på barns beste slik 

dette kommer til uttrykk i rettspraksis i løpet av en trettiårs-

periode. 

- 1. april 2011: Forståelser av overgrep i rettsaker om barnets 

bosted. Barns meninger om samvær. 

Undervisning på forelesningsrekke i kriminologi, KRIM 1000 (UiO) 

- Høst 2011: Offerperspektiver i kriminologien 

Leder av bedømmelseskomite for ph.d.-graden ved Institutt for kriminolo-

gi, UiO 

Sensor for et par masteravhandlinger, UiO. 

Veiledning: Master Kriminologi, UiO: Student: Anja Emilie Kruse 
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5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 

fakultetet 

Skjørten, K. (2011) Voldens mange ansikter. Nasjonal konferanse om vold 

i nære relasjoner 30. november 2011. 

- Jubileumsforelesning UiO: Unges rettigheter i hjem og skole. UiO, 

7. september 2011. 

- Delt bosted for små barn. Forelesning på konferanse for familiever-

net. Oslo: 8. november 

- ”Barns rett til å uttale seg og høring av barn i barnefordelingssaker.” 

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, 25. oktober 

2011 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 

- ECOTS-konferansen i Wien 

 - Forskernettverksmøter i Birmingham 

Diverse forskerseminarer og konferanser i Norge og Norden. 

7. Annen virksomhet 

Internasjonalt samarbeid: Medlem av AHRC Research Network on Post-

separation families, som er et tverrfaglig europeisk forskernettverk organi-

sert av University of Birmingham. 

Høringsuttalelse – Forslag til revidert forskrift om barnets talsperson i sa-

ker som skal behandles i fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker.  

Veiledning: Master NKVTS: Student: Ragnhild Leite 
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Eivind Smith 

Professor 

 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet i 2011 

I 2011 har en viktig del av min virksomhet vært konsentret om produksjon 

av to bøker og av en rekke artikler og rapporter, til dels i tett interaksjon 

med andre fagmiljøer i eller utenfor UiO. Også forskergruppen for konsti-

tusjonelle (norske og komparative) studier har krevd tid, lokalt og som ledd 

i det interfakultære samarbeidet om demokrati-forskning som den er en del 

av. I denne sammenheng og/eller individuelt har jeg også samarbeidet med 

en rekke eksterne institusjoner, derunder Stortingets presidentskap og Difi. 

Dessuten opptar internasjonal virksomhet som vanlig en god del av min tid, 

derunder oppholdet som gjesteprofessor ved Université de Paris I 

Panthéon-Sorbonne. Som en refleks av dette arbeidet var det en glede å bli 

utnevnt til æresdoktor (Docteur honoris causa) ved Université Paul Cézan-

ne (fra 2012: Université Aix-Marseille) 9. september. 

b) Publikasjoner i 2011 

- Lokalt demokrati uten lokalt selvstyre?/ Harald Baldersheim, Eivind 

Smith (red.). Oslo, 2011: Abstrakt forlag. 237 s.  

- Samordning av statlig tilsyn og systemrevisjon som tilsynsmetode/ 

Marthe Ind-set, Jan Erling Klausen, Eivind Smith, Marte Winswold. 

Oslo: NIBR-rapport 2011:28. 179 s. 

- Constitutional courts as positive legislators. In: Allan R. Brewer-

Carias (ed.), Constitutional Courts as Positive Legislators. A Com-

parative Law Study (New York, 2011: Cambridge University Press) 

p. 693-700. 

- Norway - Supreme Court strongly reaffirms supremacy of constitu-

tion by strik-ing down controversial legislative provisions. Public 

Law 2011 (London) pp. 188-190.  
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- Vil de som er imot, rekke opp hånden? Om menneskerettigheter, 

(annen) rett og demokrati. Nytt Norsk Tidsskrift 1/2011 s. 49-60. 

- Kommunalt sjølvstyre og lokalt folkestyre i velferdsstaten: Risika-

belt samband (med Harald Baldersheim). I: Baldersheim, Harald og 

Eivind Smith (red.), Lo-kalt demokrati uten lokalt selvstyre? (Oslo, 

2011: Abstrakt forlag) s. 9-24.  

- Hinderløypa: Grunnlovsfesting av kommunalt selvstyre i Norge? I: 

Baldersheim, Harald og Eivind Smith (red.), Lokalt demokrati uten 

lokalt selvstyre? (Oslo, 2011: Abstrakt forlag) s. 49-72.  

- Le droit pénal dans l'optique d'une vieille Constitution. In: Annuaire 

Internatio-nal de Justice Constitutionnelle. Vol. 26/2010 (Paris, 

2011: Economica) pp. 301-308.  

- Norge som sekulær stat: Et konstitusjonelt perspektiv. I: Sindre 

Bangstad m.fl. (red.), Sekularisme - med norske briller (Oslo, 2011: 

Unipub) s. 99-129.  

- Demokrati? I: Aftenposten 24.01.2011 (Kulturdelen) s. 3 [replikk]. 

- "Rett" kan være galt. I: Klassekampen 19.05.2011 s. 21 [kronikk]. 

- Knebling av fagfolk. (Sammen med Knut Bjørlykke.) Dagens 

Næringsliv 07.07.2011 [s. 3-innlegg.Samfunn] 

- Veikt lokalt sjølvstyre. (Sammen med Harald Baldersheim.) Dagbla-

det 07.09.2011 [kronikk] 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet 

- Undervisning på norsk i statsforfatningsrett (forelesninger, fakul-

tetsoppgave-skriving og -gjennomgang,  

- Undervisning på engelsk i «Introduction to Norwegian 

law/Constitutional law» 

- Veiledning av stipendiater og masteravhandlingsstudenter,  

- Doktorgradsbedømmelse  
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3. Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg 

- Medlem av ledergruppen for Demokratiprogrammet (tverrfakultært)  

4. Deltakelse i lovgivningsarbeid o.l. 

- Arbeid med å forberede div. grunnlovsendringsforslag.  

- Rådgiver for Skjeie-utvalget (NOU om likestillingsloven)  

- Medlem av Eide-utvalget (Romani-/taterutvalget) 

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 

fakultetet 

- Deltagelse i offentlig debatt (dags- og ukepresse, radio og TV), med-

arrangør av og foredrag på seminarer om konstitusjonelle emner i 

Lagtingssalen, på intern-seminarer i flere departementer, ved Senter 

for menneskerettigheter, på flere kurs i regi av Juristenes utdan-

ningssenter. 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 

- En lang rekke gjesteforelesninger, konferanser, seminarer (som regel 

med paper/foredrag, debattledelse e.a.) m.v. i Norge og fremmede 

land.  

7. Annen virksomhet 

- Gjesteprofessor, Université de Panthéon-Sorbinne (Paris I),   

 Frankrike 

- Nestleder av den historisk-filosofiske klassen, Det Norske Viden-

skaps-Akademi og medlem av Akademiets styre  

- 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 
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- Doktorgradsbedømmelse i København, Oslo og Tromsø 

- Professorbedømmelse i København 

- Deltagelse i beredningsutvalg under Riksbankens Jubileumsfond 

(Stockholm)  

- Etc. 

 

 

 

 

 

 

 

  



134 

 

Mats J. Iversen Stenmark 

Stipendiat 

 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet i 2011: Arbeid med doktorgradsavhandlingen om den 

nasjonale strafferettslige reguleringen av korrupsjon. Permisjon medio – 

ultimo 2011.  

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet 

- Veiledning av masteroppgave om korrupsjon og offentlige anskaffelser 

- Kurs i strafferett 

- Kurs i straffeprosess 

- Introkurs for nye studenter (”Rettskilder til fots”)  

- Sensur av div. masteroppgaver innen strafferett og straffeprosess. 

3. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 

fakultetet 

- Forelesninger i sivilprosess m.m. for Samarbeidsutvalget for forliks-

råd og namsmenn (SFN). 

- Korrupsjon og foretaksstraff, Sliråseminaret september 2011.  

4. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 

- Strafferettsseminaret på Slirå september 2011 

- Seminarer og kurs i fakultetets ph.d.-utdanning  

7. Annen virksomhet 

- Div. oppdrag som referee for juridisk tidsskrift 

- Eksternt utredningsoppdrag innen straffeprosess 
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Jo Stigen 

Professor 

 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet i 2011: 

I år ble jeg gitt opprykk til professor. Med stillingen følger mer administra-

tivt arbeid. Jeg er fortsatt knyttet til forskergruppen Internasjonale relasjo-

ner, med fokus på generelle og spesielle folkerettslige problemstillinger. 

Jeg har fortsatt dreiningen mot norsk strafferett, med ansvar for fakultetets 

forelesninger i strafferett og publisering av artikkel i Tidsskrift for Straffer-

ett. Jeg er videre ansvarlig faglærer for International criminal law og 

JUROFF1410 (folkerett for Blindernstudenter). På slutten av året har jeg 

også sagt ja til å overta fagansvaret for straffeprosessen på fakultetet fra 

2011. Jeg har ellers hatt svært variert undervisning og videreført arbeidet 

som redaktør i Nordic Journal of Human Rights.    

b) Publikasjoner i 2011: 

- “Lokalisering av straffbare handldinger”. I: Tidsskrift for Strafferett, 

2/2011, s. 141-190.    

- ”The right or non-right of states to prosecute international crimes 

under the title of ’universal jurisdiction’”. I: Baltic Yearbook of In-

ternational Law 2010, Martinus Nijhoff Publishers, 2011, s. 95-138. 

-  ”The relationship between the principle of complementarity and the 

exercise of universal jurisdiction for core international crimes”. I: 

Complementarity and the exercise of universal jurisdiction for core 

international crimes, Torkel Opsahl Academic EPublishers, 2011, s. 

133-159.  

- “Admissibility Procedures and self-referrals”. I: The International 

Criminal Court and complementarity: From theory to practice, Cam-

bridge University Press, 2011, s. 482-533. 
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2. Undervisning ved Det juridiske fakultet 

- Strafferett 

- Folkerett 

- Straffeprosess 

- Internasjonal strafferett 

- Basisgrupper 

- Rettskilder til fots 

- Veiledning 

- Sensur 

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 

fakultetet 

- Etterutdanning for dommere (Haag) 

- Foredrag Forsvarets stabsskole 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 

- Telders Moot Court Competition, Haag 

7. Annen virksomhet 

- Doktorgradsbedømmelse, Oslo (leder) 

- Innstillingskomité til førsteamanuensisstilling, Oslo (leder) 

- Midtveisevaluering i Oslo 

- Innstillingskomité til førsteamanuensisstilling, UMB 

- Redaktør Nordic Journal of Human Rights 

- ELSA Norges høye beskytter 

- Diverse opptredener i TV, radio og aviser 
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Sigrid Stokstad 

Stipendiat 

 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet i 2011: 

Arbeid med egen ph.d.-avhandling 

b) Publikasjoner i 2010: 

- Artikkelen En folkerettslig målestokk for kommunalt selvstyre i Ha-

rald Baldersheim og Eivind Smith (red.) Lokalt demokrati uten 

kommunalt selvstyre? Abstrakt forlag 2011 

4. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 

- Deltakelse i lovgivningsarbeid o.l. 

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 

fakultetet 

- Foredrag Et lokalt demokrati underordnet statens myndighet?  Høg-

skolen i Oslo 20. oktober 2010. 

-  Innledning Kommunalt selvstyre? Rettslig kompetansefordeling 

mellom Storting, kommuner og statsforvaltning KS 15.11.2011 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 

Arbeidsopphold Paris 26.04.2011-08.05.2011. Deltakelse på konfe-

ransene La France Intercommunale 27.-28.o4 2011 (Univérsité Paris 

Est- Marne la Vallée) og Collectivités territoriales et décentralisation 

: Les Impensées de la Reforme (SciencesPo 03.05.2011),  

7. Annen virksomhet 

-Arbeidsopphold Stockholm 30.05.2011-11.06.2011.  

-Arbeidsopphold København 01.08.2011-12.08.2011. 
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Vibeke Blaker Strand 

Stipendiat 

 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet i 2011: 

Arbeid med og ferdigstillelse av ph.d.- avhandlingen: 

”Diskrimineringsvernets rekkevidde i møte med religionsutøvelse”. 

Forberedelse av prøveforelesning og disputas. 

b) Publikasjoner i 2011: 

Ph.d.-avhandling: ”Diskrimineringsvernets rekkevidde i møte med 

religionsutøvelse”. Universitetet i Oslo, Unipub 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet 

I høstsemesteret hadde jeg følgende undervisning:  

1. avdeling: Kurs - Rettskilder til fots (to grupper) 

Kurs - Basisgrupper (to grupper) 

4.avdeling: Kurs – Rettskildelære/metode (to grupper) 

Valgfag: Diskriminerings- og likestillingsrett (3 dobbelttimer)

  

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 

fakultetet 

8. april 2011:Paneldeltaker MR-forum på SMR. Tema: Krusifikssa-

ken, Lautsi m.fl. mot Italia – storkammer. Debatt om EMD-

dommens betydning. Andre paneldeltakere: Geir Ulfstein og Birgit 

Schlütter. Ordstyrer: Jan Helgesen. 

18. oktober 2011: RIKS-lunsj sammen med Mads Andenæs 
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Diskrimineringsvernets rekkevidde – forholdet til privatlivet, særlig 

om utleie av bolig. 

24. oktober 2011:  Presentasjon av ph.d.-avhandlingen ”Diskrimine-

ringsvernets rekkevidde i møte med religionsutøvelse” hos Likestil-

lings- og diskrimineringsombudet. 

8. desember 2011: Prøveforelesning over temaet: "En diskrimine-

ringsrettslig tilnærming versus en velferdsrettslig tilnærming for bed-

ring av utsatte grupper og individers rettsstilling". 

9. desember 2011: Disputas  

14. des. 2011: Foredrag under Barne-, likestillings- og inklude-

ringsdepartementets juristdag, der menneskerettigheter var tema. 

Tema for mitt innlegg: ”Diskrimineringsvernets rekkevidde i møte 

med religionsutøvelse.” 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 

Deltakelse på arrangementer i tilknytning til KVIBALD  (kvinne- 

rettsdager, seminarer og faglunsjer). 

Deltakelse på arrangementer i tilknytning til forskergruppen i rettig-

heter, individer, kultur og samfunn (RIKS). 

Deltakelse på diverse aktiviteter i regi av Institutt for offentlig rett. 

7. Annen virksomhet 

Medlem av det norske redaksjonsrådet til tidsskriftet Retfærd. 
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Ulf Stridbeck 

Professor jur. dr. 

 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Faglig utvikling:  År 2011 har jeg deltatt på og arrangert forskjellige 

faglige seminarer innen for strafferett, straffeprosess, rettspsykologi og 

rettspsykiatri i inn og utland. 

b) Publikasjoner: 

- Holder forklaringen for domfellelse – Thomas Quick-sakene I Fest-

skrift til P O Träskman, Norstedts juridik 2011 

- Norwegian legal safeguards and the Criminal Cases Review Com-

mission (sammen med Svein Magnussen), I Cincinnati Law Review 

(accepted) 

- How to reopen wrongful convictions – the Norwegian way (sammen 

med Svein Magnussen). Canadian Law Quarterly (accepted) 

- Kommentarer til straffeprosessloven kap. 27 i 

Bjerke/Keiserud/Sæthers kommentarutgave til straffeprosessloven 

(2011) 

c) Pågående prosjekter: 

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

Rettspsykologi 

- TiG (Tilregnelighet i Gjenåpningssaker) s.m. Pål Grøndahl, Kompe-

tansesenteret for rettspsykiatri 

- SAI (Self Administrative Interview) s.m. Asbjørn Rachlew og  

 Håkon Johannessen, Oslo politidistrikt 

- KOS (Kunnskap om Sakkyndighet), s.m. Pål Grøndahl, Kompetan-

sesenteret for rettspsykiatri og Cato Grønnerød, Psykologisk institutt 

- Falske tilståelser 
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- Lovkommentar: Hvitvaskingsloven, Håndbok for praktikere (Gyl-

dendal forlag)(redaktør og forfatter, sammen med flere) 

2. Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg 

- Likestillingsutvalget, varamedlem 

- Ansvarlig lærer i strafferett 

- Faglærer i straffeprosess 

3. Deltakelse i lovgivningsarbeid o.l. 

- Leder av arbeidsgruppen om etterkontroll av Gjenopptakelseskomi-

sjonen 

4. Undervisning ved Det juridiske fakultet 

-    Strafferett 

-    Yrkesetikk 

- Veiledning  

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 

fakultetet 

- Wadahlseminaret, Rettspsykologi, (10-14 januar 2011) 

- Kriminalpolitisk seminar, Thomas Quick-sakene; (26. januar 2011),  

- Miniseminar for administrasjonen, Jur. Fak, Thomas Quick-sakene;  

(15. mars 2011) 

- Forskergruppen Samfunnskontroll og rettssikkerhet, The Innocence 

Projects, (24. mars 2011) 

-  Justisdepartementets Lovavdeling/Strafferett, Gjenopptakelse (30. 

juni 2011) 

- UDs Human Rights Dialog meeting between Vietnam and Norway, 

Technical Working Group on Criminology/Legal Research, Oslo (19 

oktober 2011), The Dynamic development of Human Rights in Nor-

way 
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6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 

- Wadahlseminaret, 10-15 januar 2011 (faglig leder) 

-  AP-LS (American Psychology and Law Society) Conference,  

 Miami, USA, 4-6 mars 2011 

- Innocence Network, Ohio, Cincinnati, USA, 7-10 april 2011, invitert 

foredragsholder:  

The Pros and Cons of Innocence Commissions:An International Per-

spective,  

Wrongful Conviction Issues in Norway, Switzerland, Netherlands, 

and Poland  

- Nordisk Samarbeidsråd for Kriminologi, Stockholm 11-13 mai 

  (paper, presentasjon og kommentar). 

- NNPL (Nordic Network for research on Psychology and Law) 

  Conference, Oslo, 15-17 September 2011 (arrangør) 

- UDs Human Rights Dialog meeting between Vietnam and Norway, 

Technical Working Group on Criminology/Legal Research, Oslo, 

17-19 oktober, 2011 (foredrag) 

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 

- Stiftelsen Anders Jahres fond, varamedlem 

- Editor Board Member, The International Journal of Forensic Mental 

Health 
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Aslak Syse 

Instituttleder. Professor 

 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet i 2011: 

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 helse-

rettslige spørsmål, herunder aktiv/passiv dødshjelp, samtykkepro-

blemer 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 2011: 

- Childrens's Rights to Health Services. I: Healthcare, Welfare and 

Law. Health legislation as a mirror of the Norwegian welfare state. 

Gyldendal Akademisk 2011 ISBN 978-82-05-40081-8. s. 93-101 

- Coercive Treatment. I: Healthcare, Welfare and Law. Health legisla-

tion as a mirror of the Norwegian welfare state. Gyldendal 

 Akademisk 2011 ISBN 978-82-05-40081-8. s. 102-114 

-  "Huleboerdommen" (LoR 2011 s. 283) – feil navn og uklart  

 innhold. Lov og rett 2011 (10) s. 628-637 

- Human Rights, Health Care, and Coercion in Norwegian Health 

Law. I: Nordic Health law in a European Context. Martinus Nijhoff 

Publishers 2011 ISBN 978-9004-22380-6. s. 137-157 
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- Hva er galt med norsk narkotikapolitikk?. I: Festskrift till Lotta 

Vahlne Westerhäll. Santérus Förlag 2011 ISBN 978-91-7359-046-4. 

s. 407-434 

- "Mer av det samme" – Om stønader og lovforslag framsatt høsten 

2010. Den rødgrønne regjeringen ett år etter valget.. Tidsskrift for 

familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2011 s. 5-37 

- Norges Lover. Lovsamling for helse- og sosialsektoren 2011-2012. 

Gyldendal Akademisk 2011 (ISBN 978-82-05-41526-3) 1013 s 

- Surrogati – til glede og besvær. Tidsskrift for familierett, arverett og 

barnevernrettslige spørsmål 2011 s. 101-105 

- Syse, Aslak; Kjelland, Morten; Jørstad, Rolf Gunnar: Pasientskader-

ett. Pasientskadeloven med kommentarer og utvalgte emner. Gyl-

dendal Akademisk 2011 (ISBN 9788205315488) til sammen 597 s. – 

To egne kapitler: Pasientskaderett. Innledningskapitlet (s. 19-89), og 

Pasientskadeloven med kommentarer (s. 91-185) 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet 

- Forelesninger i valgfagene sosial vernerett, trygderett, helserett og 

diskrimine-ringsrett 

- Fakoppgavegjennomgang i velferdsrett 

- Doktorgradsbedømmelse UiO. 

3. Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg 

- Instituttleder ved IOR, og derved medlem av Fakultets forskningsut-

valg og instituttledergruppe 

4. Deltakelse i lovgivningsarbeid o.l. 

- Leder et lovutvalg om strafferettslige spørsmål ved smittespredning 

av allmennfarlige smittsomme saker 

- Medlem av det nasjonale Steriliseringsrådet, i henhold til sterilise-

ringsloven 
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5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 

fakultetet 

-  Forelest om rettssikkerhet og bruk av tvang i behandling ved Det 

medisinske fakultet, UiO, og ved ulike høgskoler, kommuner og in-

stitusjoner  

- Forelest om ulike helse- og sosialrettslige tema ved kurs arrangert av 

Statens helsetilsyn, Juristenes Utdanningssenter, Fylkesmenn, syke-

hus, poliklinikker og enkelte andre 

  

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 

- KROM-seminar jan. 2011 

- Nasjonal kongress om psykisk helse 

- Nasjonal seminar for helse- og sosialrettsjurister 

7. Annen virksomhet 

- Redaktør av Tidsskrift for Familierett, Arverett og Barnevernrettsli-

ge spørsmål  

- Medlem av den norske redaksjonen i tidsskriftet Retfærd 

- Medlem av redaksjonsrådet i Tidsskrift for Velferdsforskning 

- Revisjon av enkelte lover i Norsk Lovkommentar 
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Azin Tadjdini 

Stipendiat 

 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet i 2011: 

Startet som stipendiat i august 2011, tilknyttet forskergruppen for 

konstitusjonelle studier. Avhandlingens arbeidstittel er ”Constitutio-

nalization of Islam and the Impact on Human Rights”. Prosjektet ser 

på avsekulariserte konstitusjoner og fenomenets konsekvenser for 

noen utvalgte menneskerettigheter. Veiledere er Inger Johanne Sand 

og Eivind Smith.  

b) Publikasjoner i 2011: 

 Constitutionalisation of Islam in Afghanistan, Iran and Iraq- A Step 

Back for the Position of Human Rights? Nordic Journal of Human 

Rights.  ISSN 1891-8131.  (04), s 353- 369 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet 

- Undervisning i statsforfatningsrett (pbl-kurs), høst 2011 

-  Undervisning i statsforfatningsrett (dobbeltime, kurs) 

JUS2111, høst 2011 

- Klagesensor, masteroppgave 60 poeng, skriftlig og muntlig, 

UiO   

3. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 

- Konstitusjonell lunsj (to per måned)/seminarer i regi av fors-

kergruppen for konstitusjonelle studier 

- Nasjonalt doktorgradsseminar i rettsvitenskap, Bergen, 19.-

21.september 2011 

-        Obligatorisk ph.d.-opplæring: A-seminar i teori og metodelære 

(rettssosiologi og rettsøkonomi) 
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Synnøve Ugelvik 

Stipendiat 

 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet i 2011: 

- Gjennomført og bestått midtveisevaluering 

- Vært gjesteforsker ved University of Oxford, Centre for Crimino-

logy (høst 2011) 

- Bedrevet generelt avhandlingsarbeid 

b) Publikasjoner i 2011: 

- To kronikker, i hhv Klassekampen og Dagbladet 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet 

- JUROFF 1500 våren 2011  

3. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 

An outdated police act. Den nye kontrollen av de fremmede: Straff, stats-

borgerskap og migrasjon. IKRS, UiO; 2011-09-08 - 2011-09-09 

Constituationalism and Rule of Law after the Lisbon treaty. Helsinki Uni-

versity, Centre of Excellence Annual Conference European Polity and Le-

gal order; 2011-09-15 - 2011-09-16  

Power, Purpose, Paradox: The State and the Problems of Policing Across 

Blurred Boundaries. Oxford University,Centre for Criminology lunch sem-

inar; 2011-11-23 

Research challenges in comparing European security policies and strate-

gies. Oxford University, Oxford Police and Policing Research Discussion 

Group; 2011-11-01 
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The Lisbon Treaty and the State in the Area of Freedom, Security and Jus-

tice. Nor-disk workshop i strafferett og –prosess (Helsinki); 2011-05-13 - 

2011-05-15   

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 (til våren 

2011) 

- De midlertidige ansattes representant i Fakultetsstyret 

- Varamedlem i Instituttrådet 
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Geir Ulfstein 

Professor 

 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet i 2011: 

Oppstart av European Research Council-prosjektet MultiRights sammen 

med professor Andreas Føllesdal. Skrevet søknad om Senter for fremra-

gende forskning (MultiCourts) med Føllesdal. Redaktør sammen med Føl-

lesdal for ny bokserie på Cambridge University Press kalt Studies on Hu-

man Rights Conventions, samt medredaktør for tre av bøkene i serien. 

Prosjektleder for to ‘work packages’ i EU-prosjektet “Detection Technolo-

gies, Terrorism, Ethics, and Human Rights (DETECTER)”. Leder for for-

skergruppen Internasjonal rett. 

b) Publikasjoner i 2011: 

- Henriksen, Tore; Ulfstein, Geir.  

Maritime Delimitation in the Arctic: The Barents Sea Treaty. Ocean De-

velopment and International Law 2011; Volum 42.(1-2) s. 1-21 

- Ulfstein, Geir.  

Reflections on institutional design - especially treaty bodies. I: Research 

Handbook on the law of International Organizations. : Edward Elgar Pub-

lishing Limited 2011 ISBN 978-1-84720-135-5. s. 431-447 UiO 

- Ulfstein, Geir.  

The Legal Status of Views Adopted by the Human Rights Committee - 

From Genesis to Adoption of General Comment No. 33. I: Making Peoples 

Heard: Essays on Human Rights in Honour of Gudmundur Alfredsson. 

Martinus Nijhoff Publishers 2011 ISBN 978-9004-19191-4. s. 159-166 

- Ulfstein, Geir 
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Internasjonale domstoler i et konstitusjonelt perspektiv, Nytt Norsk Tids-

skrift, nr 1 2011, s. 38-46 

-   Ruud, Morten og Ulfstein, Geir 

Innføring i folkerett, Universitetsforlaget, 4. utg., 2011 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet 

- Folkerettsforelesninger og –kurs. 

- Forelesninger masterstudiet Public International Law. 

5 Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 

fakultetet 

- Human Rights and Climate Change, European Society of Interna-

tional Law, Interest Group on international environmental law,Tallin 

25 May 2011 

- Reindriftsrettens folkerettslige vern, Norske Reindriftssamers 

Landsforbund, Røros 9. juni 2011 

-  Folkerett og krigen mot terror, FN-sambandet, Oslo, 1. september 

2011 

- Individuelle klageordninger i FNs traktatorganer, Barne-, Likes-

tillings og Inkluderingsdepartementet, 14. desember 2011  

7. Annen virksomhet 

- Utredning om compliance-spørsmål for FNs klimasekretariat. 
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Christina Voigt 

Førsteamanuensis 

(foreldrepermisjon 29.06.2011 – 17.01.2012) 

 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet i 2011: 

Fra 01.01.2011 til 14.04.2011: Sluttfase av post doc prosjektet, ferdigstil-

ling av en artikkel, sammendrag og rapport 

Fra 15.04.2011: Førsteamanuensis: etablering av nytt masterkurs i interna-

sjonal klima- og energirett (JUR5911), forskning innenfor internasjonal 

klimarett (utvikling av avtalearkitektur under klimakonvensjon) (50 % 

sykmeldt) 

b) Publikasjoner:  

Bøker 

- Backer, Inge Lorange, Fauchald, Ole Kristian and Voigt, Christina 

(eds.) (forthcoming in 2012) Pro Natura - Festskrift til Hans Chris-

tian Bugge (Oslo: Universitetsforlaget) ISBN 978-82-15-01953-6.  

Artikler: 

- Voigt, Christina (forthcoming in 2012) A precautionary approach to 

the Whaling Convention: Will the International Court of Justice 

challenge the legality of ‘scientific’ whaling? in: I. L. Backer, O. K. 

Fauchald, and C. Voigt (eds.) ‘Pro Natura - Festskrift til Hans Chris-

tian Bugge’ (Oslo: Universitetsforlaget) 557-584. 

- Voigt, Christina (2012) Compliance in Transition Countries, in: J. 

Brunnée, M. Doelle and L. Rajamani (eds.) ‘A Compliance System 

for the Post-2012 Climate Change Regime’ (Cambridge: Cambridge 

University Press) 339-366.  
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- Voigt, Christina (forthcoming in 2012) Year in Review, Country Re-

port: Germany, 21 Yearbook of International Environmental Law 

(YbIEL) 2010 (Oxford: Oxford University Press).  

- Voigt, Christina (2011) Sustainable Development – Overview of 

Laws and Commissions, in: K. Bosselmann (ed.) ‘The Law and Poli-

tics of Sustainability’, Berkshire Encyclopedia of Sustainability 3/10 

(Berkshire Publishing Group) 121-128. 

- Voigt, Christina and Bugge, Hans Christian (2011) Legal Issues re-

lated to the promotion and regulation of renewable energy – Synthe-

sis report, Avosetta Meeting, Oslo 1-2 April 2011, published at: 

www.avosetta.org. 

Tidskrifter (red.): 

- Retfærd 01/2011 

Bokanmeldelser: 

- Voigt, Christina (forthcoming in 2012), Michael Faure and Marjan 

Peeters (eds.) Climate Change Liability, Edward Elgar 2011, in: En-

vironmental Liability. 

2. Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg 

Utenlandsansvarlig faglærer 

3. Deltakelse i lovgivningsarbeid o.l. 

Utarbeidelse av “Legal Form, Proposal for a climate treaty past 2012” Mil-

jøverndepartementet (2011) 

4. Undervisning ved Det juridiske fakultet 

- Undervisning i International Climate Change and Energy Law (fore-

lesninger og seminarer) 

- Eksamenssensor 

- Studentveiledning: 4 oppgaver (30-studiepoeng) 

- Moot court, dommer 
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5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 

fakultetet 

- 11.04.2011, SUM, Research School, Interdisciplinarity and Legal 

Research 

- 21.05.2011, Idefestival, Klimadebatt: Kan klimadiplomatiet redde 

verden?, Blindern 

- 17.06.2011, Felleslunsj naturressursgruppe og forskergruppe inter-

nasjonale relasjoner, “The principle of Common but Differentiated 

Responsibilities and the state of the climate negotiations” 

- 24.09.2011, Seminar with researchers from universitetet i Dar Es 

Salaam, Tanzania, Ecological and Human Rights Safeguards in 

REDD 

- 06.12.2011, CICERO Klimaforum, Deltakelse i paneldebatt om kli-

maforhandlingene, Litteraturhuset, Oslo 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 

- 10.-11.01.2011, Sanner seminar, Naturressursforskergruppe 

- 23.06.2011, REDD-exchange, Hotel Bristol, Oslo 

- 01.-02.04. 2011, Avosetta seminar, Oslo 

7. Annen virksomhet 

- Forslag til en ny klimaprotokoll, Durban Mandate (Miljøverndepar-

tementet) 

- 31.03.2011, Midveisevaluering av doktorgradsprosjektet til Annalisa 

Savaresi, København Universitet 

- Tverrfakulært forskningsprogramm ”Miljøendringer og bærekraftig 

energi” (MILEN), medlem av faglig koordineringsgruppe 

- Norsk redaktør for ’Retfærd’  
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- Fagfellevurdering for UNSW, Environmental Liability, Climate 

Law, JISDL 

- Center for International Sustainable Development Law (CISDL): 

Lead Counsel on Climate Change 

- Planlegging av internasjonal konferanse “Rule of Law for Nature”, 

9.-11.  mai 2012 (styringsgruppe med Hans Christian Bugge og 

Froukje Platouw) 
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Nikolai K. Winge 

Stipendiat 

 

1. Forskningsvirksomhet: Primært arbeid med doktoravhandlingen. 

Avhandlingen undersøker i hvilken grad dagens rettsregler sikrer 

helhetlig forvaltning av utmarksareal. Det meste av Norges landareal 

kan karakteriseres som utmark. Det vil si områder utenfor byer og 

tettbebygde strøk. Utmarksområdene kan karakteriseres som et fler-

bruksgode. Det er et bredt spekter av interesser som skal hensyntas. 

Blant annet er utmarksområdene er en arena for friluftsliv og natur 

og kulturminneopplevelser, samt en viktig ressurs for næringsinter-

esser som landbruksvirksomhet, reindriftshold, turisme mv. Ut-

marksområdene er også levestedet til det meste av landets biologiske 

mangfold. Samtidig er det en stadig økning av utbyggingstiltak og 

andre former for arealinngrep i utmarksområdene. Et samfunn i 

vekst er avhengig av nye områder til utbygging av blant annet veier, 

boliger, fritidshus, anlegg til kraftproduksjon og masseuttak. Ut-

marksareal er imidlertid ikke en ubegrenset ressurs. Vi er i dag vitne 

til et økt press i utmarksområdene. Utbyggingstiltak som medfører 

arealbruksendringer i utmarka kan medføre forringelse av områdets 

verdi for andre interesser med andre arealbehov. Spørsmålet avhand-

lingen tar for seg er i hvilken grad beslutninger om utbyggingstiltak 

bygger på en helhetlig vurdering av hva som samfunnsmessig sett er 

den mest optimale arealanvendelsen.Forventes sluttført i mars 2012.  

2. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 

fakultetet 

- ”Rettslige styringsmidler i norsk arealforvaltning”. Fagseminar ved 

Uppsala universitet; 2011-03-28 

- ”Er loven mer lempelig for velstående personer?” NRK Radio 20.5 

- ”Ikkje opplagt brot - Om kraftlinjen i Hardanger”. Nationen 29.1 

- ”Kritiserer Stordalen etter hytte-byttehandel”, nrk.no 20.5.  
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Tone Linn Wærstad 

Stipendiat (80 % stilling, i foreldrepermisjon fra og med 15. april og ut 

året) 

 

1. Forskningsvirksomhet 

Arbeid med doktorgradsavhandling: Minority Women’s Equality Rights at 

the Dissolution of Marriage 

12. januar 2011, Institutt for offentlig rett: Midtveisevaluering. 

Januar til april 201l: Gjesteopphold ved KU Leuven, Institute for Migration 

Law and Legal Anthropology. 

2. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 

- "Multiculturalism in Nordic Welfare states", Aalborg University, 21- 

23.mars 2011 

Paper: Balancing the protection of cultural plurality with women’s equality 

rights in the field of family law 

-  RIF-meeting - ph.d. projects concerning Islamic law and the family, 

University of Neijmegen, 24. mars 2011 

Paper: Minority Women’s Equality Rights at the Dissolution of Marriage” 

- Foredrag på avslutningskonferansen for forskningsprosjeketet “Fra  

formelle til reelle rettigheter” Insititutt for samfunnsforskning (ISF) , 

23, mars 2011. 

Tittel: Canada's Multiculturalist Policy - Feminist Voices in the Debate 

about Shariah Councils” 
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Frederik Zimmer 

Professor 

 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet i 2011: 

Arbeidet som vanlig 

b) Publikasjoner i 2011: 

- Zimmer, Frederik.  

ECJ Settles Dispute over Italian Withholding Tax, Raising New 

Concerns about EEA Agreement. European Business Law Review 

2011 ;Volum 22.(1) s. 107-113 UiO  

  - Zimmer, Frederik.  

Høyesterettsdom-mer i skattesaker 2010. Skatterett 2011 s. 301-332 

UiO  

  - Zimmer, Frederik.  

Makt og rettssikkerhet i skatteforvaltningen. Pacta 2011 (2) s. 9-12 

UiO    

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet 

- Forlesning 10 t skatterett 4. avd. vår og høst (høst også for JUS5891) 

- Kurs skatterett 4. avd 12 t vår og høst 

- Kurs selskapsrett vår 

- Fakultetsoppgaver skatterett: laget, rettet ca 10 besvarlser og gjen-

nomgått vår og høst 

-  Forelesning (delvis oppgavebasert) JUS5891 10 timer (i tillegg til ti 

timer nevnt foran) 

-  Forelesning skatterett valgemne (JUS5890) 16 t høst 
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- Forelesning fire timer selskapsrett 3. avd vår og høst 

- Veiledet et antall masterstudenter med avhandlinger innen skatterett 

- Sensur 4. avd vår (halv kommisjon) 

-  Sensur JUS5890 og JUS 5891 høst 

- Veileder for stipendiat Eivind Furuseth 

- Biveileder for stipendiat Imran Haider 

3. Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg 

- Medlem av fakultetsstyret  

- Medlem av fakultetets innstillings- og tilsettingsutvalg 

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 

fakultetet 

- Deltatt ved høring i Stortingets finanskomite om rettssikkerhet i skat-

teforvaltningen 10. januar 

-  Innledning på instituttlunsj om forskergrupper 18. januar 

- Ledet plenumsdebatt om rettssikkerhet i skatteforvaltningen på 

 Juristenes utdanningssenters skattekurs i Sandefjord 21. jan og Oslo 

31. januar 

- Innlegg om oppgaveskriving på skriveseminar for masterstudenter i 

regi av adv.firma BAHR 18. jan og 29. august 

-  Ledet uformelt seminar for veiledere av masteravhandlingsskrivende 

i skatterett, 24. januar 

- Deltakelse i panel ved ”bokslepp” av N. Shaxson: Treasure Islands, i 

Litteraturhuset 4. feb.  

- Forelesning tre timer ved Karlstads universitet om omgåelsespro-

blemer i norsk og svensk skatterett 18. feb.  

- Innlegg om rettssikkerhet i skatteforvaltningen ved Skattebetalerfo-

reningens årsmiddag) 17. mars 
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- Masterkurs i skatterett Handelshøyskolen BI, tre timer forelesning 

om skatt og generasjonsskifte 5. mai og tre timer forelesninger om 

rettskilder og rettsanvendelse i skatteretten 5. oktober 

- Innlegg og paneldeltaker i seminar om skatteparadis i regi at Tax 

Justice Network i samarbeid med fakultetet 20. september 

- Forelesning to timer om grunnleggende internasjonal skatterett på 

kurs i regi av Juristenes utdanningssenter 26. oktober 

- Innlegg og paneldeltaker ved Civitas frokostmøte om skattereform 

27. oktober 

- Forelesning åtte timer om nordisk skatterett ved LLM-kurs i  

 internasjonal skatterett ved Wirtschaftsuniversität Wien 12.  

 november 

-  Forelesning åtte timer i internasjonal skatterett ved revisorstudiet ved 

NHH 14. og 15. november 

- Forberedt innlegg til Imrad Haiders presentasjon på   

 trygderettsseminar ved fakultetet 29. november 

- Forelesning to timer om omgåelsesproblemet i skatteretten for  

 advokater i Trondheim (i samarbeid med Juristenes   

 utdanningssenter) 1. desember 

- Forelesning tre timer om faktum og rettsanvendelse i skatt- og 

  avgiftssaker ved Skattedirektoratets konferanse i Sandefjord 2. 

 desember 

- Veileder for tre stipendiater ved NHH (to nye fra 2011), og medvei-

leder for en stipendiat ved Det juridiske fakultet, Universitetet i 

 Bergen (fra 2011) 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 

- Nordisk skattevitenskapelig forskningsråds konferanse om skatt og 

immaterielle verdier utenfor København 12-13 april 

- European Association of Tax Law Professors’ konferanse i Uppsala 

om bevisbyrde i skattesaker, 2. – 4. juni 
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- Skattedirektoratets konferanse om rettssikkerhet i Lillestrøm 6. juni 

- Svenskt Näringslivs skattekonferanse i Stockholm 16. og 17. juni 

- International Fiscal Associations kongress i Paris 11. – 16. septem-

ber 

7. Annen virksomhet 

- Professor II ved NHH 

- Medlem av styret (og nestleder i norsk avdeling) i Fondet for dansk-

norsk samarbeid 

- Styreleder i stiftelsen Sat Sapienti 

- Styremedlem i Lindemans legat 

- Medlem av rådet for Dronning Sonja internasjonale musikkonkur-

ranse 

- Redaksjonskomitemedlem i 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 vitenskapelige ansatte 

- 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 vitenskapelige 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 2011 

Tallene er samlet for Institutt for offentlig retts bibliotek og Rettshistorisk 

samling. Endring fra 2010 er satt i parentes. 

UTLÅN (inkl. utsendte kopier)     3 447 (-2%) 

FORNYINGER       13 877 (+10%) 

INNLÅN Utsendte bestillinger    339 (+3%) 

  Mottatte innlån og kopier   260 (77%)   

MOTTATTE BESTILLINGER    2 948 (+31%) 

KATALOGISERTE bind       1 041 b. (-3%) 

INNKJØP monografier i antall bind    908 b. (+2%) 

PERIODIKA I LØPENDE ABONNEMENT (trykt) 118 (-25%) 

For øvrig abonnerer fakultetsbiblioteket og Universitetsbiblioteket på et 

stort antall tidsskrift i elektronisk form, som kommer i tillegg til våre egne 

løpende abonnement. 

REGNSKAPSTALL  Annum (totalt)  586 718 

Abonnement  198 565  

Bøker    388 153 

PERSONALE 

 Bård Sverre Tuseth, universitetsbibliotekar og leder for 

instituttbiblioteket 

 Karen Danbolt, hovedbibliotekar og leder for Rettshistorisk samling 

 Beate Heilemann, hovedbibliotekar  

 Helene Rolin, studenthjelp 


