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Innledning
2012 – Et utfordrende «mellomår»
Det er all grunn til å oppsummere 2012 som et stødig og godt arbeidsår
både for instituttets ansatte og for Institutt for offentlig rett som sådan.
Samtidig kan 2012 karakteriseres som et «mellomår»; et år mellom
universitetsjubileet i 2011 og grunnlovsjubileet i 2014. Samtidig måtte
mange medarbeidere plasseres i midlertidige lokaler gjennom hele året. Det
er også året før et SFF – Senter for fremragende forskning – etableres som
en stor og viktig enhet ved IOR, og sannsynligvis plassert i Domus Nova 5.
etasje sammen med kjernen i instituttets eget internasjonale miljø. Men
planleggingen av slike store prosjekter krever store administrative og
faglige ressurser også før oppstarten, og det svekker selvfølgelig preget av
«mellom-år».
SFFen – The Legitimate Roles of the Judiciary in the Global Order – eller
Pluricourts som kortnavnet er, skal vare fra 2013 til 2022, med en forventet
basisbevilgning på til sammen 175 millioner kroner. Pluricourts-senteret
etableres med IOR som vertsinstitutt. Prosjektledere er Andreas Føllesdal
og Geir Ulfstein. Ole Kristian Fauchald, Cecilia Bailliet og Christina Voigt
skal også ha sentrale roller i oppbyggingen av senteret. En foreløpig
presentasjon av oppbygningsplanen ble framlagt på en instituttlunsj i
desember 2012 ved Andreas Føllesdal og Ole Kristian Fauchald. De første
administrative tilsettingene ble allerede foretatt i desember 2012.
Men det er også andre grunner til feiring. En rekke professorer er feiret –
eller skal snart feires – for sin lange innsats for fakultet og institutt. Hans
Christian Bugge og Jon T. Johnsen har fylt sine 70 år i løpet av 2011, og
begge har påtatt seg arbeidsoppgaver fremover og derved fått kontrakt med
emeritus-tilknytning.
Kommende år står tre nye professorer for tur til å gå over i emeritusrekken; det gjelder i kronologisk rekkefølge Asbjørn Kjønstad, Erik Boe og
Ståle Eskeland.
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Da blir det så mange festmiddager at vi kutter Castbergs minneforelesning,
som ellers vanligvis går på våren. Castberg-forelesningen ble holdt i april
2012 av Professor Philippe Sands, Director of the Centre on International
Courts and Tribunals, University College London, over temaet: «The
responsibility of lawyers: Crimes and international law».
Når Castberg skal ha et hvile-år, har instituttledelsen gitt full uttelling for et
utvidet Tove Stang Dahl-seminar i mars 2013 etter en samordnet søknad
fra fire kvinnelige professorer. Det er i 2013 gått 20 år siden Tove døde.
Og Kirsten Ketscher gikk i 2012 over fra å være åremålsansatt til fast
ansatt professor II ved IOR. Forskningsprosjektet «Gender identity and
sexual orientation in international and national law», ledet av Anne Hellum
ble innvilget FRISAM midler fra NFR med 4,5 millioner inkludert et
doktorgradsstipend og tre masterstipend. Bare 6 av 100 forskningssøknader
slapp gjennom.
IOR har videre én av de to gruppelederne ved Centre for Advanced Study
(CAS) med tilholdssted i Vitenskapsakademiet for årene 2012/2013,
nemlig professor Dag Michalsen som sammen med professor Ola Mestad
leder forskningsprosjektet «The transformation of international law and
Norwegian sovereignty in 1814». Styreleder for CAS er for øvrig også fra
IOR, professor Asbjørn Kjønstad.
Det er likeledes stor grunn også til å feire årets fire nye doktorander som
avla sin Ph.D i 2012: Julia Köhler-Olsen (Barnets rett til selvbestemmelse i
forhold til religiøse normer), Nikolai Kristoffersen Winge (Kampen om
arealene. Rettslige styringsmidler for en helhetlig utmarksforvaltning),
Sigrid Stokstad (Kommunalt selvstyre. Kompetansefordelingen mellom
Stortinget, statsforvaltningen og kommunene) og Torunn Salomonsen
(Joint Criminal Enterprise as a Way of Attributing International Crimes to
Political Leader). De siste tre årene har antall godkjente avhandlinger vært
henholdsvis tre (2010), tre (2011) og fire (2012).
Det er sikkert flere ansatte som bør hedres i en slik årskavalkade, og av
mange ulike grunner, men i innledningen til en årsrapport fra Instituttet kan
bare et lite utvalg medtas:
– Asbjørn Kjønstad ble æresdoktor ved Københavns Universitet
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– Eivind Smith ble utnevnt til ridder av den franske Æreslegionen
– Aslak Syse ble innvalgt for fem år i European Commission against
Racism and Intolerance (ECRI)
– Svein Eng ble innvalgt i Vitenskapsakademiet
Det er gitt forskningsmidler til et viktig Skatteparadisprosjekt – under
ledelse av Frederik Zimmer – som også vil kunne bidra til en revitalisering
av skatterettsmiljøet. Her er jo flere pågående doktorgradsprosjekter.
Også andre vitenskapelige ansatte står i startgropen for – eller har allerede
passert de første hindrene – på vei mot eksternt finansierte og faglig
utfordrende prosjekter.
I 2011 var en vesentlig del av Instituttseminaret på Klækken viet rettslige
problemer som ble aktualisert gjennom terrorhandlingen 22. juli. Dette året
har mange medarbeidere vært aktive som kommentatorer til ulike aspekter
ved den nå avsluttede strafferettssaken mot Breivik. Utover dette har ikke
saken satt varige spor ved instituttet, som rimelig er.
To av årets 18 NOU’er ble avlevert med utvalgsleder fra IOR, henholdsvis
NOU 2012: 12 Ventetid – et spørsmål om tillit og NOU 2012: 17 Om
kjærlighet og kjøletårn. Flere andre rapporter med leder fra IOR er avgitt
etter oppdrag fra – og avlevert til – ulike offentlige instanser. Og enkelte
forskningsprosjekter er ferdig utsjekket i samarbeid med Forskningsrådet.
Vårsemesteret ble avsluttet med utflukt til Langøyene; et initiativ som skal
følges opp neste sommer og forhåpentligvis bli en tradisjon på linje med
julebordet.
Instituttseminaret ble satt på vent til høsten 2013 da turen går til
Europauniversitetet i Firenze. 40 er påmeldt, og det svarer til det antallet vi
hadde beregnet og bestilt hotellrom til. Med et godt faglig program vil en
slik utflukt kunne binde sammen instituttets ulike ansatte, de fast
vitenskapelige, de midlertidig vitenskapelige og den administrative staben.
Det vil skje en vesentlig foryngelse blant de fast vitenskapelige ansatte idet
bedømming pågår til de tre ledige stillingene ved IOR, som ble utlyst med
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søknadsfrist august 2012. Det vil derved skje nyansettelser parallelt med at
flere seniorer forlater sine stillinger. Professor Alf Petter Høgberg leder
bedømmingsarbeidet. Og alle våre tre førsteamanuenser er under
bedømmelse til professoropprykk.
Også i den administrative staben har det skjedd en foryngelse. I 2011
tiltrådte kontorsjef Øyvind Henden, og i år tiltrådte Guro Frostestad som
avdelingsleder. Og Margrethe Østbø er velkommen tilbake etter tre års
permisjon. Både våre IT-ansatte og ansatte ved Instituttbiblioteket gjør en
uvurderlig innsats med kvalifisert bistand til de vitenskapelig ansatte når
det gjelder universitets primæroppgaver, god undervisning, god forskning
og god formidling. Det samme kan sies om våre vitenskapelige assistenter.
Innledningsvis ble pekt på viktige utfordringer foran Grunnlovsjubileet i
2014. Hele sju pågående bokprosjekter er rettet inn mot dette jubileet,
koordinert fra IOR med finansiering fra Forskningsrådet og Stortinget. Det
konstitusjonelle miljøet ved IOR retter også blikket mot 2014, blant annet
med arrangøransvar for den 9th 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.
Og Kirsten Sandberg ble, i tillegg til å være medlem av FNs barnekomité
(fom. 2011), valgt til prodekan (undervisning) fra 2012. I 2012 var flere av
våre professorer delvis i full eller hel permisjon, blant annet Ragnhild
Hennum som viserektor ved Universitetet i Oslo.
De ulike vitenskapelige ansatte har bidratt til et alminnelig godt
forskningsår målt i publikasjonspoeng og antall titler. Dette kommer i
tillegg til lærebokproduksjonen som er et tidkrevende arbeid som ikke
teller med i «tellekantsystemet». Her kan jeg bare vise til den enkeltes
ansattes egen årsmelding som er inntatt bak, og til instituttets eget nettsted.
Instituttlunsjene har vært prioritert – innholdsmessig og avviklingsmessig –
som et felles forum med veksling mellom gode faglige innledninger og
diskusjoner, og drøftinger av viktige interne og universitetspolitiske saker
før disse går videre til Instituttrådet og Instituttledelsen til uttalelse og
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avgjørelse. Instituttrådet holdt to møter i 2012. Sakspapirer og referater
sendes alle ansatte.
Avslutningsvis og gledelig – og apropos foryngelse og tradisjon: Det ble i
desember inngått avtale med historiestudent Ina Marie Ausland om stilling
som vitenskapelig assistent om å få skrevet IORs historie. For tiden
arbeider hun med en masteravhandling om JURKs historie. Dette er et
ønsket prosjekt som har ligget på beddingen en god stund, men nå synes
prosjektet på vei til å bli realisert.
Og en komité bestående av Marit Halvorsen og Inge Lorange Backer har
fram til instituttrådsmøtet våren 2013 å foreslå hvordan billedserien av
tidligere professorer i Domus Biblioteka skal videreføres.
Og samlokaliseringsdrømmen – for så vel fakultet som institutt – ser
fremdeles ut til å kunne bli realisert – en gang etter 2017.
Med dette takkes alle ansatte – faste og midlertidige – idet vi både skal få
dokumentert en stolt historie samtidig som vi ser inn i en framtid med store
forskningsmessige utfordringer.
Takk for et hektisk, utfordrende og godt arbeidsår 2012!

10. februar 2013
Aslak Syse
Instituttleder
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Instituttets formål, organisering og ledelse
Formål
Institutt for offentlig rett er et av de store instituttene ved Det juridiske
fakultet. Instituttet har til formål å drive forskning, gi høyere utdanning og
utbre kjennskap til rettsvitenskapens metode og resultater på det
offentligrettslige område.
Reglement for Institutt for offentlig rett er godkjent av Det juridiske
fakultet 15. desember 2003 (se vedlegg 1).
Generell informasjon om organisasjon, ledelse m.v.
Organisasjon
Instituttet hører under Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo.
Ledelse
Instituttlederen er øverste leder for Institutt for offentlig rett.
Instituttrådet
Instituttrådet har i 2012 hatt følgende sammensetning:
Leder
Nestleder

Professor Aslak Syse (instituttleder)
Professor Cecilia Bailliet (nestleder)

Representanter for det faste vitenskapelige personale (2012-2015):
Professor Marit Halvorsen
Professor Eivind Smith
Professor Jo Stigen
Vararepresentanter:
Første vara Førsteamanuensis Benedikte M. Høgberg
Annen vara Professor Ulf Stridbeck
Tredje vara Professor Geir Ulfstein
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Representanter for midlertidig ansatte vit. personale (2012-2013):
Postdoktorstipendiat Helga Karen Aune
Stipendiat Olav Haugen Moen
Vararepresentanter:
Første vara Postdoktorstipendiat Iris Nguyen-Duy
Annen vara Stipendiat Thomas Horn

Representanter for det administrative personale:
Overingeniør Kjetil K. Frantzen
Førsteonsulent Elisabeth Wenger-Hagene
Vararepresentanter:
Overingeniør Zoha Shima Høegh-Omdal Saatchi
Annen vara Konsulent Margrethe Østbø
Representanter for studentene oppnevnt av Juridisk studentutvalg (JSU):
Våren 2012:
Sara Ørnevik, Ørjan Skår
Høsten 2012:
Sondre Hauge, Ørjan Skår
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 2012 deltatt i avgjørelsesorganer på forskjellige nivåer:
Rektoratet

Professor Ragnhild Helene Hennum, viserektor

Dekanatet

Professor Kirsten Sandberg, prodekan for undervisning

Fakultetsstyret

Prof. Marit Halvorsen, repr. for vitenskapelige ansatte
Vararepresentanter for vitenskapelige tilsatte:
1. vararepresentant: Professor Ole Kristian Fauchald

Innstilling og tilsettingsutvalg ITU): Professor Marit Halvorsen
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Programutvalget for master i rettsvitenskap (PMR):
Professor Kirsten Sandberg, prodekan for studier
Professor Ole Kristian Fauchald, studieårsansvarlig for 2. studieår
Professor Inge Lorange Backer, studieårsansvarlig for 4. studieår
Professor Ulf Stridbeck, studieårsansvarlig for 5. studieår
Professor Cecilia Marcela Bailliet, representant for de engelskspråklige
mastergradene ved fakultetet
Likestillingsutvalget:

Professor Anne Hellum (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.
Som følge av støy og problemer med luftkvalitet m.v. i Domus Bibliotheca,
i forbindelse med fasaderehabiliteringsarbeider 2011-2013, måtte en rekke
ansatte sommeren 2011 flytte ut av sine faste kontorer og inn i midlertidige
kontorer i Universitetsgaten 22-24. «Eksilet» vedvarte gjennom hele 2012.
Økonomi
Inngående balanse per 1.1.2012 var et akkumulert underskudd på kr 585
577. Instituttets basisregnskap for 2012 er gjort opp med en negativ
utgående balanse på kr 1 418 945. Formelt sett hadde vi altså et isolert
underskudd i 2012 på kr 833 368. Dette var meget overraskende, siden
instituttet i 2012 iverksatte en rekke kostnadsbesparende tiltak.
Ved den rutinemessige gjennomgangen av årsregnskapet viste det seg
imidlertid at instituttet hadde to store tilgodehavender, fordi inntekter på
totalt kr 877 744 ikke var overført fra fakultetet innen regnskapsårets
avslutning. Isolert resultat for 2012 etter korrigeringer blir dermed et
positivt resultat ("overskudd") på kr 44 376.
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Årsregnskap 2012

Budsjett

Regnskap

Bevilgning/bidrag fra KD
-44 419 001
Bevilgning/Bidrag benyttet til investeringsformål
0
Inntektsført av forpliktelser ved avskriving
0
Bidragsinntekter fra NFR
0
Andre bidragsinntekter
0
Oppdragsinntekter
0
Egenandel
506 182
Andre inntekter (overhead fra eksternfinansierte
-1 666 967
prosjekter, salgsinntekter, tilskudd )
Sum inntekter
-45 579 785
Utgifter
Fast lønn
29 002 327
Variabel lønn
0
Ferielønn
3 480 279
Sosiale kostnader
8 974 010
Offentlige refusjoner (sykepenger m.v.)
-2 220 688
Andre personalkostnader
0
Varekostnad klasse 4
0
Subtotal: sum lønn
39 235 928
Andre driftskostnader (inkl. internhusleie)
7 485 103
Avskrivninger
0
Sum kostnader (inkl varekostnader)
46 721 031
Driftsresultat eks. prosjektavslutninger
1 141 246
Netto finansinntekt/kostnad
0
Avsluttede prosjekter
0
Totalt for året (utgående balanse - UB)
1 141 246

-43 370 486
235 675
-223 041
-34 500
-3 000
-280 407
1 152 149
-2 086 996

Inntekter

-44 610 605
28 850 475
220 337
3 729 413
9 020 703
-3 509 483
245 485
71 182
38 556 930
6 740 294
223 041
45 591 447
980 842
-72
438 175
1 418 945

I 2013 vil instituttet ha to store, ekstraordinære utgiftsposter. Den første er
knyttet til tilbakeflyttingen fra Universitetsgata 22 til Domus Bibliotheca bl.a. et det påkrevet med store møbelinnkjøp. Den andre er ekstraordinære
personalkostnader knyttet til oppstart av et senter for fremragende
forskning (PLURICOURTS) ved instituttet. Det forventes ingen drastisk
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vekst i inntekter i 2013. Vi kan altså ikke regne med å bli klvitt det
akkumulerte underskuddet allerede i dette budsjettåret. Fra 2014 er
imidlertid prognosen at instituttets overheadinntekter igjen vil øke
betraktelig, også dette som følge av at instituttet i perioden 2013-2023 skal
være vertsinstitutt for PLURICOURTS, et senter for fremragende
forskning finansiert av Norges Forskningsråd.
Realøkonomisk sett har instituttet et akkumulert underskudd per 1.1.2013
på kr 581 201. Dette tilsvarer ca 1% av instituttets samlede årsbudsjett. Gitt
at instituttets inntekter vil øke betydelig fra og med 2014, med varig effekt,
må instituttets økonomiske situasjon anses som tilfredsstillende.
Eksternfinansierte prosjekter
IOR har en betydelig prosjektportefølje. Under følger en oversikt over
eksternfinansierte prosjekter ved instituttet som var aktive i 2012.
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) (VELFERD)

-

Demokratisk styring i et flernivåsystem (inkl. ph.d.-prosjekt Sigrid
Stokstad - samarbeid med Institutt for samfunnsforskning)
(DEMOSREG)

-

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

-

Human rights and gender dimensions of water governance in Africa
(inkl. postdoktorprosjekt Ingunn Ikdahl) (NORGLOBAL)

-

Judicial Dialogues on the Rule of Law: Inter-action between National
Courts and the European Court of Human Rights (inkl.
postdoktorprosjekt Amrei Müller) (FRIPRO/ECRP)

-

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

Minoritetskvinners diskrimineringsvern: Fra formelle til reelle
rettigheter (inkl. ph.d.-prosjekt Tone Wærstad) (FFRR/IMER)

-

Nye perspektiver på grunnlovshistorien (GRUNNLOV)

-

Sustainable tax governance in developing countries through global tax
transparency - DeSTaT (inkl. ph.d.-prosjekt Xiaoqing Huang)
(TAXCAPDEV)

-

Verdenskongress i konstitusjonell rett 2014 (GRUNNLOV)

Finansiering fra Justis- og beredskapsdepartementet
-

Professorat i lovgivningslære (professorat Inge L. Backer 2008-2013).

Finansiering fra Kommunal- og regionaldepartementet
-

Evaluering av forsøk med 16 års stemmerettsalder (samarbeid med
Institutt for samfunnsforskning). Oppdragsprosjekt for KRD.

Finansiering fra Kunnskapsdepartementet
-

Bruken av rettslige standarder som styringsmiddel i utdannings- og
skoleverket (postdoktorprosjekt Helga Aune).

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, 14 av 30 stipendiater, og blant vitenskapelige
assistenter 8 av 15 – totalt 26 av 50). Mulighetene er dermed gode for å
oppnå en god kjønnsbalanse innen alle stillingsnivåer innen 2020.
Professorer
Backer, Inge Lorange (f. 46)
Bailliet, Cecilia Marcela (f. 69)
Boe, Erik M. (f. 43)
Bugge, Hans Christian (f. 42)
Eng, Svein (f. 55)
Eskeland, Ståle (f. 43)
Fauchald, Ole Kristian (f. 65)
Halvorsen, Marit (f. 57)
Hellum, Anne (f. 52)
Hennum, Ragnhild (f. 67)
Høgberg, Alf Petter (f. 71)
Johnsen, Jon Thorvald (f. 42)
Kjønstad, Asbjørn (f. 43)
Michalsen, Dag (f. 57)
Robberstad, Anne (f. 51)
Sand, Inger Johanne (f. 52)
Sandberg, Kirsten (f. 54)
Smith, Eivind (f. 49)
Stigen, Jo Martin (f. 64)
Stridbeck, Ulf (f. 49)
Syse, Aslak (f. 46)
Ulfstein, Geir (f. 51)
Zimmer, Frederik (f. 44)

(studieårsansvarlig, 4. studieår)
(nestleder)
(til 31.3.2012)

(20 % til 30.6, 80% fra 1.9;
studieårsansvarlig for 2. studieår)
(50 % stilling)
(viserektor)
(til 31.12.2012)

(prodekan)

(studieårsansvarlig, 5. studieår)
(instituttleder)
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Professor II
Gjems-Onstad, Ole (f. 50)
Ketscher, Kirsten (f. 47)
Skjørten, Kristin (f. 58)
Professor emeriti
Bugge, Hans Christian (f. 42)
Jakhelln, Henning (f. 39)
Førsteamanuenser
Høgberg, Benedikte Moltumyr (f. 72)
Kjelland, Morten (f. 72)
Voigt, Christina (f. 71)

(åremål 1.3.10–1.3.15) (10%)
(fast fra 1.7.12)
(åremål 15.08.09–14.8.14)

(fra 31.3.2012)

(fra 1.1)

Postdoktorstipendiater
Aune, Helga (f. 69)
Eriksen, Christoffer (f. 74)
Ikdahl, Ingunn (f. 76)
Müller, Amrei Sophia (f. 81)
Nguyên-Duy, Iris (f. 74)

(1.4.09–7.2.14)
(1.10.10–25.10.14)
(26.12.11–26.12.15)
(1.8.12–31.7.15)
(1.9.10–21.8.15)

Gjennomføringsstipendiater
Köhler-Olsen, Julia Franziska (f. 75)
Langtvedt, Nils Christian (f. 81)
Stokstad, Sigrid (f. 68)
Strand, Vibeke Blaker (f. 77)

(19.11.11–13.8.12)
(18.09.11–17.09.12)
(1.4.12–30.11.12)
(27.06.11-31.7.12)

Stipendiater
Andersen, Ingrid Wang (f. 82)
Bjørge, Eirik (f. 83)
De Coning, Eve (f. 78)
Frøberg, Thomas (f. 83)
Furuseth, Eivind (f. 75)
Haider, Imran (f. 78)
Havre, Merete (tidl. Meidell) (f. 74)
Hjort, Maria Astrup (f. 80)

(6.8.09–5.9.14)
(1.09.10–31.8.13)
(15.08.07 -30.9.12)
(1.10.08–7.5.13)
(4.10.10–13.12.14)
(1.10.08–19.12.12)
(1.9.06–23.1.13)
(1.2.07–13.12.14)
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Horn, Thomas (f. 73)
Junker, Eivind (f. 82)
Kierulf, Anine (f. 74)
Kuraj, Nertila (f. 85)
Kuźniacki, Błażej (f. 85)
Lyngstad, Jørn Andreas (f. 67)
Løvlie, Anders (f. 77)
Maitre-Ekern, Eléonore (f. 82)
Moen, Olav Haugen (f. 76)
Nordeide, Ragnar (f. 78)
Nordrum, Jon Chr. Fløysvik (f. 74)
Platjouw, Froukje Maria (f. 83)
Reiertsen, Michael (f. 76)
Stenmark, Mats Jonatan Iversen (f. 78)
Stokstad, Sigrid (f. 68)
Tadjdini, Azin (f. 85)
Ugelvik, Synnøve (f. 78)
Winge Nikolai K. (f. 82)
Wærstad, Tone Linn (f. 77)

(1.3.10–13.10.14)
(1.6.10–7.9.13)
(4.1.09–17.2.14)
(1.10.12-30.9.15)
(1.9.12–31.8.15)
(1.10.12-30.6.16)
(1.11.06–30.6.13)
(6.2.12-5.2.16)
(1.1.11-11.9.15)
(1.8.08–12.11.12)
(23.8.10–16.4.15)
(1.9.08–14.3.14)
(1.1.12-31.12.15)
(1.11.10–24.3.15)
(1.3.08–29.2.12)
(1.8.11-1.8.15)
(4.1.09–18.4.14)
(1.8.07–8.3.12)
(1.6.07–21.3.14)

Assosierte stipendiater med hovedtilknytning utenfor IOR
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
Kristjánsdóttir, Margrét Vala (Hans Petter Graver), Reykjavik Univ.
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
Blücher, Eugenia
Egeland, Linda
Gahre, Stine
Haugland, Constance

(arb.plass)

(arb.plass)
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Høyendal, Lene Hamre
Jordbakke, Hege
Nilsen, Kristian
Sandvig, Jenny
Skretting, Nils Gunnar
Sørlie, Anniken
Welstad, Trond Erik
Østerhagen, Øyvind

(1.1-28.2)

Administrativt ansatte
Frantzen, Kjetil Kjørholt (f. 78), overingeniør
Frostestad, Guro (f. 76), avdelingsleder (tiltrådte 20.2)
Henden, Øyvind (f. 72), kontorsjef
Kristiansen, Ørnulf (f. 60), førstekonsulent (vikar Østbø 1.11.10-31.8.12)
Kraabøl, Bente Lindberg (f. 65), avdelingsleder (vikar 1.8.11-30.6.12)
Saatchi, Zoha Shima Høegh-Omdal (f. 78), overingeniør (permisjon)
Wenger-Hagene, Elisabeth (f. 72), førstekonsulent
Wollan, Øystein (f. 80), overingeniør (vikar Saatchi 1.9.11-31.12.13)
Østbø, Margrethe (f. 73), konsulent (permisjon til 31.7, 70% fra 1.9)
Aas, Else Vera (f. 45), seniorkonsulent (80% til 30.6, deretter 50 %)
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 2012. Instituttets
produksjon er registrert i den nasjonale databasen for forskningsdokumentasjon, CRIStin (www.cristin.no).
Instituttet fikk i løpet av året fem nye stipendiater, og vi var vertsinstitutt
for fire disputaser i 2012 (oversikt følger i senere avsnitt). Ytterligere en
avhandling ble godkjent for forsvar i 2013.
Instituttet etablerte i 2012 to nye, flerårige eksternfinansierte prosjekter:
Prosjektleder for «Sustainable tax governance in developing countries
through global tax transparency - DeSTaT» er professor Frederik Zimmer.
Forskningsrådet bidrar med betydelig støtte til en stipendiatstilling ved
IOR, seminarer, publikasjoner og løslønn, samt betydelig aktivitet i
prosjektets internasjonale samarbeidspartnere.
Prosjektet «Judicial Dialogues on the Rule of Law: Inter-action between
National Courts and the European Court of Human Rights» ved IOR er en
del av det internasjonale samarbeidsprosjektet International Law through
the National Prism: the Impact of Judicial Dialogue, som ledes fra
Amsterdam. Prosjektet er finansiert som et European Collaborative
Research Projects (ECRP) under European Science Foundation (ESF), og
det norske delprosjektet får sine midler via Forskningsrådet FRIPRO-pott.
Lokal prosjektleder er professor Geir Ulfstein
De to NFR-finansierte prosjektene «Barns rettigheter» og «Demokratisk
styring i et flernivåsystem» ble avsluttet i 2012; det samme gjaldt
oppdragsprosjektet «Evaluering av forsøk med 16 års stemmerettsalder» på
oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet (et samarbeid med
Institutt for samfunnsforskning).
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.
Blant de største arrangementene i 2012 var konferansen «Nasjonale og
internasjonale perspektiver på verdier i endring og et inkluderende
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samfunn» i Oslo 27-28.9, en konferanse som samlet trygderetts- og
abreidsrettsforskere fra Norge og Nederland. Den nordiske konferansen
«Law journals in political and legal changes» ble holdt i Oslo 7-8.6 i regi
av rettshistoriemiljøet ved instituttet. Konferansen «Justice and Security in
the 21st Century: Risks, Rights and the Rule of Law» ble avholdt i Oslo
1.6, som avslutningsarrangement for prosjektet Justice in the risk society.
Doktordisputaser
- Cand.jur. Julia Köhler-Olsen forsvarte 14.5 sin avhandling Barnets rett
til selvbestemmelse i forhold til religiøse normer for graden ph.d.
-

Master i rettsvitenskap Nikolai Kristoffersen Winge forsvarte 4.10 sin
avhandling Kampen om arealene. Rettslige styringsmidler for en
helhetlig utmarksforvaltning for graden ph.d.

-

Cand.jur. Sigrid Stokstad forsvarte 27.10 sin avhandling Kommunalt
selvstyre. Kompetansefordelingen mellom Stortinget, statsforvaltningen
og kommunene for graden ph.d.

-

Cand.jur. Torunn Salomonsen forsvarte 30.10 sin avhandling Joint
Criminal Enterprise as a Way of Attributing International Crimes to
Political Leaders for graden ph.d.

Særavhandlinger
Studentavhandlinger på 60 studiepoeng bedømt i 2012:
-

Inga Tollefsen Laupstad: Anbefalingene fra høykommissæren for
flyktninger som rettskilde og bevis i norsk rett

-

Sondre Torp Helmersen: Evolutive treaty interpretation by the WTO
Appellate Body

-

Cecilie Lan Thi Nguyen Vålberg: Rett til kompensasjon for privat
omsorgsarbeid - Foreldres omsorg for barn med funksjonsnedsettelser

-

Ole Kristian Bjørge: Skjult fjernsynsovervåking i
etterforskningsøyemed

-

Linda Egeland: Beregning og utmåling av ny uføretrygd – trygdens
størrelse

-

Anne Dalheim Jacobsen: Utflyttingsskatt for eiendeler og forpliktelser
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-

Jenny Sandvig: Rekkevidden av selskapers selvinkrimineringsvern

-

Lene Hamre Høyendahl: Bruken av glattcelle for barn. Et brudd på
torturforbudet i Barnekonvensjonen?

-

Stine Gahre: Allmenn stemmerett for kvinner i lys av stortingsdebattene
fra 1890 til 1913.

-

Øystein Block: Avkortning av naturskadeerstatning

-

Øyvind Østerhagen: Debatten om medvirkningslæren i norsk
strafferett: Særlig om Johs. Andenæs' og G. Astrup Hoels bidrag i
1940-årene

-

Siv Jensen: Lov om Norges bank av 1892. Debattene om lokalisering
og ansettelseskompetanse

-

Thomas Malmer Berge: WTO Arbitrators? Determination of the
Reasonable Period of Time to Comply with the Dispute Settlement
Body Recommendations and Rulings

Gjesteforskere
Saul, Matthew (Durham)
(3.10.11-31.3.12)
Kjeldgaard-Pedersen, Astrid (Aarhus)
(3.10.11-31.7.12)
Yamamoto, Lillian M. (UN University, Yokohama)
(1.8.12-31.12.12)
Yang, Hua (Shanghai Univ. of Political Science and Law)(1.9.12-31.8.13)
Lengre forskningsopphold ved andre institusjoner for IOR-forskere
Bjørge, Eirik
École normale supérieure/Sciences Po (01.01-30.06)
Eriksen, Christoffer Columbia University School of Law (01.09-31.12)
Furuseth, Eivind
Max Planck-instituttet i München
(01.01–30.06)
Halvorsen, Marit
Senter for høyere studier (CAS), DNVA H13+V14
Langtvedt, Nils C. Columbia University School of Law (01.01–01.09)
Michalsen, Dag
Senter for høyere studier (CAS), DNVA H13+V14
Nordeide, Ragnar Université de Genève
(01.01-31.12)
Platjouw, Froukje Universitetet i Amsterdam
(25.09-31.12)
Sand, Inger-Johanne Institute of Advanced Legal Studies (01.10-31.12)
Ugelvik, Synnøve Oxford University
(01.01-20.06)
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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 2012
1/2012
Eugenia Blücher: Rettslige sider ved utlåns- og
diskonteringsvirksomheten til Norges Bank, 1816-1824.
2/2012

Ole Christoffer Ellingsen: Privates krav på håndheving av
offentligrettslige forurensningsnormer (Miljørettslige studier
nr. 38)

3/2012

Matthias Hager: Tilbakekreving av trygdeytelser. Beviskrav
ved ileggelse av rentetillegg og spørsmålet om dobbeltstraff

4/2012

Julie Nipedal: Virkninger av skatterettslig gjennomskjæring

5/2012

Anne Dalheim Jacobsen: Utflyttingsskatt for eiendeler og
forpliktelser
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6/2012

Alina Drazkowski: Rettssikkerheten ved tildeling av
uførepensjon

7/2012

Linda Egeland: Beregning og utmåling av ny uføretrygd trygdens størrelse

8/2012

Øyvind Østerhagen: Debatten om medvirkningslæren i norsk
strafferett. Særlig om Johs. Andenæs' og G. Astrup Hoels
bidrag i 1940-årene (Rettshistoriske studier nr 23)

9/2012

Julia Köhler-Olsen:Barnets rett til selvbestemmelse i forhold
til religiøse normer (Kun e-publisering)

Seminarer og konferanser
Boklanseringer
27.01.
Rett – Historie (Forskergruppen Rett, samfunn og historisk
endring)
01.06.

Disputas
14.05.

Justice and Security in the 21st Century: Risks, Rights and
the Rule of LawMenneskerettighetene i Grunnloven, særlig
om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter
(Fylkesmann Kari Nordheim Larsen)

Barnets rett til selvbestemmelse i forhold til religiøse normer
(Julia Köhler-Olsen)

04.10.

Kampen om arealene (Nikolai Kristoffersen Winge)

27.11.

Kommunalt selvstyre (Sigrid Stokstad)

30.11.

Responsibility for political leaders (Torunn Salomonsen)

Prøveforelesninger
14.05.
Hvilken samtykke- og nektingskompetanse har barn og
foreldre ved religiøst eller kulturelt motiverte kroppslige
inngrep på barn? (Julia Köhler-Olsen)
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04.10.

Overprøving av forvaltningsvedtak som kan påvirke målet om
bærekraftig utvikling: Systemer for overprøving og
prøvingsinstansens stilling i de skandinaviske land (Nikolai
Kristoffersen Winge)

26.11.

Lovlighets- og gyldighetskontroll av kommunale vedtak
(Sigrid Stokstad)

30.11.

The notion of «control and crime» as a theory of liability in
international criminal law (Torunn Salomonsen)

Gjesteforelesninger
25.01.
Menneskerettighetene i Grunnloven, særlig om økonomiske,
sosiale og kulturelle rettigheter (Fylkesmann Kari Nordheim
Larsen)
09.03.

Disability Discrimination by Association – The Coleman
case (Ann Stewart, University of Warwick)

17.08.

Human Rights Protection in Transnational Criminal
Cooperation: Unkept Promises or Pie in the Sky? (Robert J.
Currie, Dalhousie University)

20.09.

Constitutional law, Guantanamo victims – and other cases of
global consequence (Peter Weiss, CCR, IALANA)

27.09.

Social inclusion – How to restore the imbalance between
economic and social objectives (Professor Saskia Klosse,
Maastricht University)

01.10.

Strategic Litigation in Europe against Torture in the Context
of War on Terror post 9/11 – Experiences and Perspectives
(Wolfgang Kaleck, General Secretary, European Center for
Constitutional and Human Rights)

Konferanser, åpne møter m.v.
06.01.
Kritikk – mer enn rettspolitikk?
21.01.

Seminar om Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker

02.-03.02. Konstitusjon og kodifikasjon
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15.02.

Setter Norge folkeretten til side?

27.02.

Bør Grunnlovens språk fornyes?

08.03.

Tove Stang Dahls minneseminar. ”Who do we care about?
Reflections on gender, law and justice” (Professor Ann
Stewart, University of Warwick)

22.03.

Tvetydig bistand?

25.-26.04. Seminar om europeisk konstitusjonalisme før 1789 (Bergen)
25.04.

Castbergs minneforelesning 2012: The responsibility of
lawyers: crimes and international law after Iraq and torture
(Philippe Sands, University College London)

15.05.

Womand and Law: Innovative approaches to teaching,
research and analysis

01.06.

Mulighetsstudie for Forum for rett, historie og samfunn

12.06.

Hva lovforarbeidene kan fortelle

14.-15.08. Sårbarhet som grunnlag for rettferdighet i de nordiske landene
(Martha Albertson Fineman, Emory University)
22.08.

Avslutningsseminar: Barns rettigheter

29.08.

Onsdagsseminar: J. F. W. Schlegel og kaper- og
nøytralitetsretten rundt 1800. (Ola Mestad)

05.09.

En svensk konstitusjon for Norge (Ruth Hemstad)

10.09.

International Law and Contemporary Challenges: Which Role
for the ICJ? (Christina Voigt, Bruno Simma)

12.09.

Onsdagsseminar: Kiel-traktaten

19.09.

Martin Hübner, the forgotten giant of public international law
(Nora Naguib Leerberg)
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26.09.

Onsdagsseminar: Et nytt bekjentskap: G. F. von Martens liv
og virke, Eine kurze Einführung (Marit Halvorsen)

03.10.

Onsdagsseminar: Statenes folkerettslige beskyttelse av egne
borgere frem til 2. verdenskrig

11.-12.10. Ph.d.-seminar: New perspectives on constitutionalism under
conditions of globalization
11.10.

Sustainable tax governance through Global Fiscal
Transparency: Presentation of a research project. General tax
treaties vs TIEAs

17.10.

Onsdagsseminar: Skrämmande eller inspirerande? Grunnloven
1814 med svenska ögon (Torbjörn Nilsson, Södertörns
högskola)

24.10.

Novembergrunnlovens §§ 12-14 og 32 (Professor Roald Berg,
UiS)

25.-26.10. Public Governance in Norway and France
07.11.

Emer de Vattel og Le droit des gens (Andreas Aure, UiA)

21.11.

Onsdagsseminar: « The Great Game » (Azin Tadjdini)

05.12.

Onsdagsseminar: Historiske argumenter i folkerettslig
argumentasjon (Rolf Einar Fife, Ekspedisjonssjef,
Rettsavdelingen, UD)

12.12.

Onsdagsseminar: Kant og folkeretten (Reidar Maliks)

19.12.

Onsdagsseminar: Krigens konstitusjonalisering rundt 1814
(Eirik Holmøyvik, UiB)

Arbeids- og sosialrettslunsj
25.01.
Grunnlovsforslaget (Kari Nordheim Larsen)
29.02.

Alderspensjonsordninger (Asbjørn Kjønstad)
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07.03.

NOU 2012:1 Til barnets beste – barnehagelovgivning (Jon
Christian Nordrum)

28.03.

Rettighetsbegrepet i utdanningsrett og helserett (Trond
Welstad og Lasse Warberg)

30.05.

Ny barnehagelovgivning (Jon Christian Nordrum)

30.08.

Oppdatering av EMDs praksis vedrørende TP1 art. 1 (Kirsten
Ketscher)

27.09.

Inntektbegrepene i folketrygdloven (Imran Haider)

08.11.

Obamas helsereform og USAs høyesterett – hva var det saken
handlet om? (Nils Gunnar Skretting og Hege Jordbakke)

22.11.

Smittsomme sykdommer og straff (Aslak Syse)

Folkerettslunsj
11.01.
Bokpresentasjon “The European Constitution, Welfare States
and Democracy” (Christoffer Eriksen)
18.01.

Rettssikkerhetsgarantier i anti-dumpingetterforskninger
(Thomas Berge)

25.01.

Forhandlingene om EUs tilslutning til Den europeiske
menneskerettighetskonvensjonen (EMK) (Tonje Meinich)

01.02.

Prosecuting Corporate Complicity in War Crimes under the
Norwegian Penal Code (Simon O’Connor, NRC, Cecilia
Bailliet)

22.02.

ICJ Judgment Macedonia vs Greece (2011) (Post.doc. Marjan
Ajevski, SMR)

21.03.

Control and enforcement of organized crime using fishing
vessels (Eve de Coning)

11.04.

ICJ, The case concerning the application of the CERD
(Georgia v. Russian Federation) (2011) and ECtHR, Georgia
v. The Russian Federation (Nino Tseretelli)
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18.04.

The illegality of nuclear weapons use under IHL and the
relevance of self-defence (Simon O’Connor (NRC, Geir
Ulfstein)

02.05.

Human Rights, Corporate Complicity and Disinvestment,
book presentation. (Gro Nystuen, Malcolm Langford)

23.05.

Reinterpreting Human Rights through global media: A case
study of Al Jazeera English (Cecilia Bailliet)

30.05.

Regional international law and the Organisation of Islamic
Cooperation (Azin Tadjdini)

13.06.

EU-dom om inkludering av luftfart i kvotehandelssystemet
(Kaja Moe Winther, UD)

29.08.

Book presentation “The practice of international and national
courts and the fragmentation of international law” (Ole
Kristian Fauchald, Kjetil Mujezinovic Larsen, NCHR)

26.09.

Criminal Jurisdiction over Perpetrators of Ship-Source
Pollution (Alla Pozdnakova)

03.10.

The failed UN negotiations on an Arms Trade Treaty (Gro
Nystuen)

10.10.

“UN Human Rights Treaty Bodies”. Book presentation. (Geir
Ulfstein)

17.10.

Folkerettslunch: Tomtefestedommen i EMD (Marius
Emberland, Regjeringsadvokaten)

07.11.

Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite
(Jo Stigen)

21.11.

Book Launch: Searching for a “Principle of Humanity” in
International Humanitarian Law

28.11.

The use of drones in the context of ad bellum and in bello
(Simon O’Connor)
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05.12.

Equality Rights in International Law (Malcolm Langford)

19.12.

ECtHR Grand Chamber Nada v. Switzerland (Application No.
10593/08) (Eirik Bjørge)

Grunnlovsseminar
12.03.
Grunnloven mellom tolkning og endring. Førseminar.
30.08.

Grunnloven og borgernes politiske kompetanse (seminar)

03.-04.09. Grunnlova mellom tolkning og endring
Instituttlunsjer
17.01.
Rettsstridslæren som ikke ville dø: Strafferettens skille
mellom rettmessighetsgrunner og unnskyldningsgrunner
(Thomas Frøberg)
24.01.

Stortingets grunnlovskomité – vurderinger og tilrådinger
(Benedikte Moltumyr Høgberg)

31.01.

Katastrofejuss – et nytt fag? (Hans Christian Bugge)

14.02.

NOU 2011: 16 Standardisert personskadeerstatning – noen
hovedlinjer og utvalgte modeller (Morten Kjelland)

28.02.

Nye lokaliteter og digital eksamen (Aslak Syse)

13.03.

Individual obligations under treaties – the example of the
Statute of the International Criminal Court (Astrid KjeldgaardPedersen)

27.03.

Stillingsplan og utlysninger ved insitituttet (Aslak Syse)

10.04.

Kritikk av retten (Christoffer C. Eriksen)

17.04.

Kvotehandel og flytrafikk – en utfordring for
suverenitetsprinsippet (Christina Voigt)

24.04.

Surrogati og foreldreskap. Nasjonale og internasjonale
utfordringer (Aslak Syse)
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08.05.

Feiring av våre studenter som vant årets Telders Moot Court
Competition

22.05.

Presentasjon av avhandlingene til aktuelle vitenskapelige
assistenter (Aslak Syse)

21.08.

Om surrogati og regler om foreldreskap (Aslak Syse)

04.09.

Karantene for regjeringspolitikere og forvaltningsansatte som
går over til ny stilling? (Inge Lorange Backer)

18.09.

Lokalforvaltningsreform: Hva skal vi med verneområdene?
(Ole Kristian Fauchald)

02.10.

Instituttsaker (Cecilia Bailliet)

16.10.

Familiepleie for statens regning? Pleiepenger etter ftrl. kap. 9
(Ingunn Ikdahl)

30.10.

Relevansen av myke rettskilder (Erik Boe)

13.11.

Tolkning av grunnloven (Benedikte Moltumyr Høgberg)

27.11.

Renvasking av straffeanklager (Jon T. Johnsen)

11.12.

Instituttsaker (Aslak Syse)

Internasjonale konferanser
07.06.

Juridiske tidsskrifter i politiske og rettslige endringer

26.-27.04. Legal Norms – ensuring the right to education
27.-28.09. Konferanse i arbeidsrett og trygderett – Norge og Nederland
KiS frokostmøte
07.03.
Grunnlovsfesting av retten til utdanning
Konstitusjonelle lunsjer/seminarer
06.02.
Påtalemyndighetens uavhengighet – under press i 2012?
(Riksadvokat Tor-Aksel Busch)
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15.02.

Ungarns nye konstitusjon og kritikken av den (Eva Sarfi,
ILOS)

05.03.

Menneskerettighetsutvalgets forslag til grunnlovsfesting av
domstolskontroll og dets betydning for de øvrige forslag til
grunnlovsendringer (Benedikte Moltumyr Høgberg)

19.03.

Grunnloven sett fra Stortingets side (Dag Terje Andersen)

30.04.

Konstitusjonalisering av islam og folkesuverenitet (Azin
Tadjdini)

10.09.

Prosjektet om grunnlovskommentar (Dag Michalsen)

24.09.

Departementene mellom forvaltning og politikk (Trond
Fevolden, Departementsråd, Kunnskapsdepartementet)

22.10.

Tolking av grunnlovstekst i lys av originalismen som
bevegelse i amerikansk rettsteori (Førsteamanuensis Synne
Sæther Mæhle, UiB)

05.11.

EMDs dom i Lindheim m.fl. mot Norge (tomtefeste) –
betydning for kravene til lovforberedelsen og for forholdet
mellom Grunnloven og EMK (Inge Lorange Backer og
Benedikte Moltumyr Høgberg)

03.12.

The Cadiz Constitution (1812) and the 1814 Constitution of
Norway (Professor Miguel Revenga Sanchez, Cadiz, Torleif
Hamre, historiker «Eidsvoll 1814» og førsteamanuensis Eirik
Holmøyvik, UiB)

10.12.

Constitutional protection of local autonomy: texts and reality
(Jan-Bernard Auby, Sciences Po, Paris)

Kriminalpolitiske seminarer
23.02.
Rettspsykiatrien – hva nå? (Ketil Grøndahl, Pål Lund)
16.08.

Et fengsel for alle?

25.10.

Velkommen til såpekassa

07.11.

Tror du at du er noe? Et forsvar for Janteloven
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22.11.

Se meg! – Om den nye rusmeldingen

Midtveisevalueringer
26.01.
Froukje Platjouw
14.02.

Karsten Brynildsrud

11.10.

Eivind Furuseth

Rettshistorisk lunsj
30.03.
Straffbar medvirkning (Øyvind Østerhagen)
13.04.

Debattene om kvinners stemmerett (Stine Gahre)

RIKS/KVIBALD-seminar
07.02.
Kunnskapsdepartementets uenighet om FNs barnekonvensjon
artikkel 29 (Dr. Hadi Lile)
27.02.

Diskriminerings- og likhetshensyn i NOU 2011:17 om
”pårørendeomsorg” (Ingunn Ikdahl)

19.03.

Grunnlovsfesting av menneskerettigheter (Benedikte
Moltubakk Høgberg, Kirsten Sandberg, Anne Hellum og
Malcolm Langford)

17.04.

The right not to believe

19.04.

Social safety nets and the lives of survivors of gender violence
(Julie Goldscheid, CUNY School of Law)

15.05.

Likestilt foreldreskap

23.05.

Re-thinking multicultural jurisdictions (Dr Tehila Sagy,
University of Leicester)

25.09.

Betydningen av etnisitet og kultur i barnefordelingssaker
(Professor Kristin Skjørten)

23.10.

Alders- og kjønnsdiskriminering (Martine Kiel og Marta
Carneiro, WELMA, Københavns Universitet)
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05.11.

Mastermaraton (Ninja Tollefsen og Simen Warp)

20.11.

Anti-racism bodies as quasi courts? (Stephanie Schmölzer)

22.11.

“Body/Work Regulation” (Professor Ann Stewart, University
of Warwick)

10.12.

Stereotypier i utdanningen – kjønn, etnisitet, seksualitet og
religion (Helga Aune, Vibeke Blaker Strand, Åse Røthing og
Hadi Lile)
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I NDIVIDUELLE
ÅRSBERETNINGER
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Ingrid Wang Andersen
Stipendiat

1.

Forskningsvirksomhet

a)

Virksomhet i 2012:

I foreldrepermisjon mesteparten av 2012 (fra februar t.o.m.
2012).

november

Har utover permisjonstiden arbeidet med doktorgradsavhandling
med
følgende foreløpige tittel: «Miljøkvalitetsnormer for vannmiljøet og
regulering av naturinngrep»
6.

Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer
Deltakelse på enkelte seminarer i regi av Naturressursgruppa

7.

Annen virksomhet

-

Noteforfatter for Norges Lover
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Helga Aune
Postdoktor
1.

Forskningsvirksomhet

a)

Virksomhet i 2012:

Post.doc. prosjekt om rettslige standarder i opplæringsloven.
Legal Standards and Professional Judgment in Leadership
Aune is participant of the inter-disciplinary research programme Legal
Standards and Professional Judgment in Leadership, funded by the
Norwegian Research Council 2011-2015. The project is designed to
disentangle the complexity of legal standards and school leaders’
professional judgment. The legal standards in focus are students’ right to
special needs education, adaptive education, and a good psychosocial
environment conducive to learning. Participants are from the Department
of Criminology and Sociology, Department of International and Public
Law, Department of Teacher Education and School Research and
Department of Educational Research.
b)

Publikasjoner i 2012:

-

Aune,
Helga
Opplæringslovens og barnehagelovens formålsbestemmelser.
Utdanning, likestilling og stereotype kjønnsroller. Et helhetlig
perspektiv: utdanning, arbeid, demokrati og likebehandling. I:
Utdanningsrettslige emner, Henning Jakhelln og Trond Welstad
(red.), Cappelen Damm Forlag, 2012, ISBN: 978-82-02-35882-2, s
101-132

-

Jakhelln, Henning, Gisle, Jon og Aune, Helga (red.)
arbeidsrett.no. Kommentarer til arbeidstvistloven, Cappelen Damm
Akademisk 2012, (ISBN 978-82-02-29360-4), 252 s. (1. edition)

-

Aune er medredaktør(Jakhelln/Aune, Kroken, Lenth) for
kommentarutgave til arbeidsmiljøloven: Arbeidsrett.no, Cappelen
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Damm AS, 3. utgave 2011, ISBN 978-82-02-30611-3.
Kommentarutgaven oppdateres jevnlig i nettversjonen.
3.

Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg
Representant for midlertidig ansatte i instituttrådet

5.

Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom
fakultetet

-

Aune: Innleder på RIKS-lunsj om «Stereotypier i utdanningen:
Kjønn, etnisitet, seksualitet og religion», den 10. desember sammen
med Åse Røthing, Vibeke Blaker Strand og Hadi Lile.
Kommentarer: Likestillingsutvalget ved Hege Skjeie, Likestillingsog
diskrimineringsombudet
og
barneombudet,
Utdanningsdirektoratet.

-

Kursleder på det årlige kurset i utdanningsrett i regi av Juristenes
Utdanningssenter, 29-30. oktober 2012.

-

Aune: Foredrag: Age-discrimination and exclusion –mechanisms. A
greying labour market – concepts of work and pension norms.
Labour Law and Social Security Law Conference: The Netherlands
and Norway - National and international perspectives on the
common platform of values and a society for all (inclusion versus
discriminatory practices).Oslo University, Faculty of Law - Oslo 27
and 28 September 2012.

-

Aune: Foredrag: Stereotypical gender roles in work and private life –
part-time work, care and domestic work. Martha Albertson Fineman,
The vulnerability workshop in Oslo 14-15 august 2012

-

Aune: Foredrag: The right to Education. Human Rights instruments,
EU and National legislation. Legal Norms in a plural cultural and
gendered reality. Conference on Education Law: Legal Norms ensuring the right to education. Oslo University, Faculty of Law Oslo 26 - 27 April 2012

-

Aune: Kjønnspoeng - eller de andre mulighetene? Innlegg til UiOs
koordineringsgruppe for likestilling, møte den 11. april 2012
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-

Aune:
Paneldebatt:
Om
Au-pair-ordningen
i
Norge.
Menneskerettsuka 2012 Amnesty-gruppa ved UiO, 23. Mars 2012

-

Aune: Foredrag: Deltidsarbeid. Vern mot diskriminering på
strukturelt og individuelt grunnlag. YS 8. mars 2012

-

Aune: Viktige skritt for å fremme likestilling: Kommentar til Ronald
Craigs innledning. Alles jobb - ingens ansvar? Mainstreaming og
flerdimensjonalitet i likestillingspolitikken, Heldags-seminar om
NOU 2011:18 Struktur for likestilling, 13. februar 2012

-

Aune: Foredrag: Likestilling i barnehager. Hellerasten Barnehage,
Oppegård kommune, 20. januar 2012

-

Aune: Foredrag: Aldersdiskriminering - individuelt og strukturelt
vern. Likestillings- og diskrimineringsombudet, 9. januar 2012

Intervjuer:
- Forskning.no: Stereotype bilder av kjønn blomstrer i barnehage og
skole, 24. april 2012
- Forskning.no: Vi er fortsatt ikke likestilte..., 30. mars 2012
- Dagsavisen: Gutteboom på helse og sosial, 22. mars 2012
7.

Annen virksomhet

-

Aune er medlem i EU-kommisjonenes ekspertgruppe på likestilling
(Network
GenderEquality):
http://ec.europa.eu/justice/genderequality/tools/experts/index_en.htm

-

Aune er medlem av ELLN, European Labour Law Network, EUkommisjonens
ekspertgruppe
på
arbeidsrett:
http://www.labourlawnetwork.eu/

-

Aune er medlem av WELMA – Legal Studies in Welfare and EU
Market
and
Integration
at
Copenhagen
University:
http://jura.ku.dk/welma/english/
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-

Aune er medredaktør for kommentarutgave til arbeidsmiljøloven:
www.Arbeidsrett.no, Cappelen Damm AS, månedlige oppdateringer
på nettversjon.

-

Aune er medlem i Juristforeningens etterutdanningsprogram, faggruppe
om
utdanningsrett

-

Varamedlem til styret i JURK (Juridisk Rådgivning for Kvinner).
Aune har halvårlige samlinger med undervisning i arbeids- og diskrimineringsrett
for
JURK.
Aune er medlem i KiS (Kunnskap i Skolen), et samarbeid mellom
fem fakulteter: JUS er representert ved Institutt for offentlig rett.
Aune er leder sammen med Professor Jorunn Møller for undergruppen,
Ledelse
og
organisering
i
utdanningssektoren.

Arrangøransvarlig

for

konferanser

og

seminarer:

1) Conference on Education Law: Legal Norms - ensuring the right
to
education
Oslo University, Faculty of Law - Oslo 26 and 27 April 2012. Lead
Speaker was Professor William Koski from Stanford University,
U.S.A.
Hosts: Department of Public and International Law, Department of
Criminology and Sociology of Law and Faculty of Educational
Sciences. The Education Law group is part of the interdisciplinary
co-operation «Kunnskap i Skolen» (KIS) and this conference was a
product of this co-operation.
2) Labour Law and Social Security Law Conference: The Netherlands
and
Norway
National and international perspectives on the common platform of
values and a society for all (inclusion versus discriminatory
practices)
Oslo University, Faculty of Law - Oslo 27 and 28 September 2012.
Lead speaker is Professor Saskia Klosse from Maastricht University,
The Netherlands.
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3) KIS frokostmøte
7. mars 2012 – Forslaget om å grunnlovfeste retten til utdanning i ny
§ 109. Samtidig vet vi at retten til utdanning i praksis faller ulikt ut
for ulike grupper av barn. Utdanningssektorens har ansvar for å sikre
hver enkelt elev dets grunnlovsfestede og menneskerettslige rett til
utdanning.
Hvordan
gjøres
dette
i
praksis?
Innleder: Førsteamanuensis Benedikte Moltumyr Høgberg, Institutt
for offentlig rett Kommentator: Professor Gunn Elisabeth Birkelund,
Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi. Ordstyrer Post. Doc.
Helga Aune
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Inge Lorange Backer
Professor
1.

Forskningsvirksomhet

a)

Virksomhet i 2011:

Min forskningsvirksomhet i 2011 har i hovedsak ligget innenfor lovgivningslære 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 Halvard 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
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5.

Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom
fakultetet

-

Internasjonale instrumenter i Høyesterett. Forelesning på forskerutdanningsseminar ved Det juridiske fakultet ved Universietetet i Bergen, 7. februar 2011

-

Sakkyndiges rolle i barnelovsaker. Kommentarinnlegg på ekspertseminar, Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen, 8. februar
2011

-

Nordisk lovsamarbeid. Innledning på instituttlunsj, Institutt for offentlig rett 15. mars 2011

-

Fire regelverk i samspill eller motstrid: Naturmangfoldloven, vannforskriften, havressurslova og akvakulturloven, Direktoratskonferanse og kystvannforvaltning, Gardermoen 4. april 2011, og Direktoratet for naturforvaltning 23. november 2011

-

Innlegg 22. juli og gransking, Institutt for offentlig retts internseminar, 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. Rettsliggjøring og domstolenes rolle, statsvitenskap 4810, Universitetet i
Oslo 28. oktober 2011

-

Lovutvalgsprofessorene. Det juridiske fakultets seminar ved 200årsjubileet for Universitetet i Oslo, 10. november 2011

-

Lovspråk og klarspråk. Innledning på seminar i Fornyings- og administrasjonsdepartementet 18. november 2011

-

Nytt i miljøretten 2011. Miljørettsforum, Klima- og forurensningsdirektoratet, Oslo 30. november 2011.
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6.

Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer

-

Internseminar for forskergruppen i naturressursrett, Sanner 10. januar 2011

-

Ekspertseminar om sakkyndiges rolle i barnelovsaker, Det juridiske
fakultet, Universitetet i Bergen, 8. februar 2011

-

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

-

Kommentator, midtveisevaulering Anine Kierulf 15. juni 2011

-

Kommentator, midtveisevaluering Ingrid Wang Andersen 12. september 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 administrative 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)
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Cecilia Marcela Bailliet
Professor
1.

Forskningsvirksomhet

b)

Publikasjoner i 2012:

-

Cecilia M. Bailliet (ed.) Non-State Actors, Soft Law, and Protective
Regimes (Cambridge 2012)

-

Cecilia M. Bailliet, «What is to Become of the Human Rights RuleBased International Order in an Age of Neo-Medievalism?» in
Bailliet, 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
Jurisprudence» in Anne Hellum & Henriette Sinding Aasen (eds.),
The Added Value of CEDAW: International, Regional and National
Perspectives (Cambridge 2012)

-

Cecilia M. Bailliet, «Persecution in the Home: Applying the Due
Diligence Standard to Harmful Traditional Practices within Human
Rights and Refugee Law», in 30 (1) Nordic Journal of Human Rights
36 (2012)

-

Cecilia M. Bailliet, Book Review: A.A. Cancado Trindade,
International Law for Humankind: Towards a New Jus Gentium
(Brill 2010) in 81 Nordic Journal of International Law 258 (2012)

2.

Undervisning ved Det juridiske fakultet

-

Public International Law

-

The Right to Peace

-

Human Rights

-

Refugee Law
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3.

Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg

-

Medlem, PMR

-

Nestleder, IOR

-

Director, PIL Masters Program

-

Medlem, hovedbrukergruppe ny arealløsning Juridisk fakultet

5.

Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom
fakultetet

-

The Right to Peace: A Legal Perspective. The Ethics of Peace in
World Politics. Phd Course 27.11, UiO

6.

Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer

-

Compliance with the Inter-American Court of Human Rights within
the Context of Pursuing Democratic Consolidation. Oslo-Athens
International Workshop on Democracy; 2012-11-08 - 2012-11-10
UiO

-

Reinterpreting Human Rights through Global Media: A Case Study
of Al Jazeera English. Public International Law Lunch; 2012-05-23 2012-05-23
UiO

7.

Annen virksomhet

-

Book Review editor at the Nordic Journal of International Law

-

Guest co-editor of the Special Edition in honour of Raoul
Wallenberg, NJIL

-

Member of the Advisory Board of Aarhus University's School of
Business and Social Sciences.

-

Member, Honorary Jury for the American University Washington
College of Law Academy of Human Rights and International
Humanitarian Law's Prize for Best Essay on Human Rights.
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Eirik Bjørge
stipendiat

1.

Forskningsvirksomhet

a)

Virksomhet i 2012:

Jeg har brukt året på å skrive ferdig min PhD-avhandling, hvor det som
nå gjenstår, er språkvask og indeksering. Innleverings frist er september
2013.
b)

Publikasjoner i 2012:

-

Bjørge, Eirik (2012). Dynamisk tolking i den generelle folkeretten.
Lov og rett. ISSN 0024-6980. 51(2), s 104–122

-

Bjørge, Eirik (2012). Human Rights Treaties: Third-Party
Effect, In Rüdiger Wolfrum (ed.),The Max Planck Encyclopedia of
Public International Law. Oxford University Press. ISBN 9780199291687. Kapittel.

-

Bjørge, Eirik (2012). Kandyrine de Brito Paiva: French Conseil
d’Etat decision on resolving a conflict between obligations under a
bilateral treaty and the European Convention on Human Rights.
American Journal of International Law. ISSN 0002-9300.
106, s 353–360

-

Bjørge, Eirik & Andenæs, Mads (2012). Ambrose: Is the Ullah
Principle Wrong?. Law Quarterly Review. ISSN 0023-933X.
128, s 319–323

-

Bjørge, Eirik & Andenæs, Mads (2012). Den europeiske
menneskerettskonvensjonen og tropper i utlandet: tilbake til
folkerettens alminnelige regler. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift.
ISSN 0105-1121. 136(2), s 41–68
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-

Bjørge, Eirik & Andenæs, Mads (2012). Human Rights and Acts by
Troops Abroad: Rights and Jurisdictional Restrictions. European
Public Law. ISSN 1354-3725. 18, s 473–492

-

Bjørge, Eirik & Fontanelli, Filippo (2012). ‘Fyrom v Greece’.
International and Comparative Law Quarterly. ISSN 0020-5893.
61, s 775–784

5.

Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom
fakultetet

-

Folkerettslunsj om Nada mot Sveits, 19. desember 2012.

6.

Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer

-

Arrangerte PhD-seminar (B) om folkerett, 13.–14. februar 2012.
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Erik Magnus Boe
Professor dr juris

1.

Forskningsvirksomhet

a)

Virksomhet i 2012:

Året 2012 ble viet til å skrive en større bok i rettskildelære, «Rettskildelære
under debatt». I tillegg reviderte jeg boken «Grunnleggende juridisk
metode» (3.utg.), jeg reviderte min «Oppgave- og materialsamling i
forvaltningsrett» (5. utgave), samt at jeg leverte manus til tre
festskriftsartikler og til bidrag i boken «Nye trender i rettsvitenskapen»
(alle de siste blir publisert i 2013).
b)

Publikasjoner i 2012:

-

Rettskilelære under debatt (460 s.)

-

Grunnleggende juridisk metode (3. utg.) (182 s.)

2.

Undervisning ved Det juridiske fakultet

-

416,03 t våren 2012, 322,86 t høsten 2012 (Forvaltningsrett
JUS2211,
Introduksjonsforelesning
forvaltningsrett
JUROFF1201,Den juridiske tenkemåten, forelesning for RSOS
1801)

-

Relevans av myke rettskildefaktorer, foredrag IOR 30. oktober 2012

3.

Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg

-

Medlem av Programrådet for undervisning og eksamen (PMR) (frem
til sommeren 2012)

-

Medlem av Programrådet for forvaltningsinformatikk (PFIN)

-

Medlem av Programrådet for studiet Offentlig administrasjon og
ledelse (OFFADM) ved Det samfunnsvitenskapelige fakultetet
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5.

Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom
fakultetet

-

Rettskildeforedrag, Videnskapsakademiet 9. mai 2012

-

Den juridiske tenkemåten, foredrag for Skatt øst 1. juni 2012

-

Habilitetsforedrag, Juristenes utdanningssenter 26. september 2012

-

Den juridiske tenkemåten, foredrag for statsansatte, Innføring i
policy-analyse 25. oktober 2012

-

Personvern og offentlighet - nødvendigvis to uforenlige formål?
Partnerforum 9. november 2012

-

Avtaler med kommune om å bygge ut vann- eller vindkraft – noen
tanker, Norsk vassdragsjuridisk forum 15. november 2012

-

Eksistens og innhold i normer for tolking av rettsregler,
Rettsfilosofisk forening 5. desember 2012

6.

Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer

-

Fagseminar Nye trender i vitenskapen, Videnskapsakademiet 9. mai
2012

-

Nordisk forvaltningsrettslig forskerkonferanse Bergen 22. – 24.
august 2012

-

Habilitet og interessekonflikter, Juristenes utdanningssenter 26.
september 2012

-

Sivilombudsmannen 50 år, Stortinget 30. oktober 2012

7.

Annen virksomhet

-

Studieansvarlig lærer for 2. studieåre (frem til sommeren 2012)

-

Ansvarlig faglærer for JUS2211 Alminnelig forvaltningsrett

-

Ansvarshavende for JUROFF1201 Forvaltningsrett for ikke-jurister
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-

Ansvarhavende for Egnethetsprøven for utenlandske jurister

-

Deltaker i forskergruppen Samfunnskontroll og rettssikkerhet

-

Leder og deltaker i faggruppen for Alminnelig forvaltningsrett

-

Veileder for universitetsstipendiat Olav Haugen Moen

-

Leder av Norsk Presseforbunds råd for utdeling av Flavius-prisen:
Prisutdeling 27. september 2012

-

Leder av fagseminar til ære for Jon T. Johnsen på 70-årsdagen 26.
oktober 2012

-

Diverse intervjuer i mediene (registrert i Christin)
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Hans Chr. Bugge
Professor emeritus fra 1. april 2012

1.

Forskningsvirksomhet

a)

Virksomhet i 2012:

Forskningen har omfattet forskjellige sider av nasjonal og internasjonal
miljørett, inkludert klimarett. Blant temaene kan særlig nevnes transport og
miljø, katastroferett, havressursforvaltning.EØS- avtalens betydning for
norsk arealforvaltning, og vern av
kulturlandskap.
Oppgaven som leder av Forskergruppe for naturressursrett frem til 1. april
omfattet ledelse av fem forskningsprosjekter finansiert av Forskningsrådet:
-

Klimaprosjektet (under NORKLIMA-programmet) (avsluttet i 2012)

-

Utmarksprosjektet (under JUSISP- og AREAL-programmene)

-

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

-

Klimatilpasning gjennom arealplanlegging (under NORKLIMA)

-

Produktansvar for å redusere miljøproblemer (under Miljø 2015).

Deltagelse i det tverrfaglige forskningsprosjektet «Grønt partnerskap» om
Utvalgte kulturlandskap i landbruket, ledet av Norsk institutt for
naturforskning, NINA.
Gjennomført et samarbeidsprosjekt om miljø- og klimarett med
Universitetet i Dar-es-Salaam, Tanzania (PITRO-prosjektet).
Hovedansvar for den internasjonale forskerkonferansen i miljørett,
of Law for Nature», med 120 deltagere i Oslo 9.-11 mai.

«Rule

Forberedt med Christina Voigt bokutgivelse på grunnlag av konferansen,
samarbeid med Cambridge University Press.
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b)

Publikasjoner i 2012:

Artikkel:
-

Climate Change Law and Policy in Norway, i Miljöjuridik/Finnish
Environmental Law Review 3/2012, "Comparative Climate Law"
Vol. IIB. ISSN 0358-6944 Serie: Tidskrift utgiven av Miljörättsliga
Sällskapet i Finland, s. 90-105.

2.

Undervisning ved Det juridiske fakultet

-

Forelesning i International Climate Change and Energy Law, vår

-

Til 1. april veiledning av 4 PhD-studenter (Nikolai K. Winge,
Froukje Maria Platjouw, Ingrid Wang Andersen og Eivind Junker).

3.

Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg

-

Styringsgruppen for det tverrfakultære programmet ”Miljøendringer
og bærekraftig energi” (MILEN), medlem til 1.april.

-

Utvalg til utredning av UiOs Energiinitiativ, medlem.

5.

Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom
fakultetet

-

1. februar: Forelesninger
Politihøyskolen

-

14. februar: Foredrag EØS-avtalens betydning
miljøpolitikk, Klima- og forurensningsdirektoratet

-

14. mars: Katastroferett – en ny rettsdisiplin, Bærum kommune

-

16. april: Juridisk forskning om forvaltning av våre havområder.
Tanker om fremtidsbehov og forskningstema, Stiftelsen Kristian
Gerhard Jebsen, Gardermoen

-

6.-10. august. Kurs i internasjonal miljø- og klimarett for
universitetslærere i Tanzania, Arusha, Tanzania (PITRO-prosjektet)

i

miljørettens

prinsipper

for

m.v.,

norsk
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-

4. september: EUs marine strategiske direktiv og norske
forvaltningsplaner, Konferanse om forvaltningsplanene for
havområdene, Svalbard

-

10. oktober: Forelesninger i miljørett, Universitetet i Agder,
Kristiansand

-

26.
oktober:
Katastroferett
Regjeringsadvokatens kontor.

-

13. november: De internasjonale klimaforhandlingene, Norske
Selskab, Oslo.

6.

Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer

-

Det vises i hovedsak til pkt. 5 foran.

-

I tillegg kommer deltagelse i ca. 15 større og mindre seminarer
arrangert av Naturressursgruppen, delvis knyttet til gruppens
prosjekter og noen med internasjonal og annen ekstern deltagelse.

7.

Annen virksomhet

-

Bedømmelse av søker til stilling som universitetslektor i miljørett
ved Det juridiske fakultet, Stockholms Universitet.

-

Leder av Klagenemnda for miljøinformasjon.

–

en

ny

rettsdisiplin,
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Svein Eng
Professor

1.

Forskningsvirksomhet

a)

Virksomhet i 2012:

Arbeidet i 2012 har falt i to hoveddeler: (1) Avslutte manuskripter innenfor
hovedtemaer i min forskning: (i) rettsfilosofi;
(ii) rettskildelærens
grunnlag; (iii) rettslige grunnbegreper. Ved årets utgang
er
to
manuskripter under publisering. (2) Utarbeide
læremidler
til
rettsfilosofi, semiobligatorisk valgfag.
I vårsemesteret tok jeg opp igjen den forskningsterminen som var
avbrudt av sykdom.

blitt

4.

Undervisning ved Det juridiske fakultet

-

Veiledning i exfac og i valgfag

-

Ansvarlig faglærer for Allmenn rettsteori (rettsfilosofi) valgfag, og
Examen Facultatum

-

Oppgavegivning og sensur i Allmenn rettsteori (rettsfilosofi) valgfag

5.

Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom
fakultetet

Løpende
veiledning
div.
norske
vedrørenderettsfilosofiske
emner
og
doktorgrads-, og viderekomment nivå)

og
utenlandske
metodespørsmål

forskere
(master-,

6.

Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer

-

Forberedt innlegg og retting av phd-papers på seminaret «Kantian
Theory and International Human Rights Courts» 27–28 august.
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-

Forberedte innlegg til konferanser i Recife, Brasil, juni, og Edge Hill
University, Lancashire, juli, ble utarbeidet og er under publikasjon
(men min deltakelse måtte på kort varsel avlyses pga. sykdom).

7.

Annen virksomhet

-

Medlem av eksekutivkomiteen i Den internasjonale forening for
rettsfilosofi (IVR)

-

Deltar i organiseringen av Verdenskongressen i rettsfilosofi i Brasil
2013
Deltar forskergruppene:

-

International relations

-

Konstitusjonelle studier

-

CSMN

-

«Fagfelle»-oppdrag, i Norge og internasjonalt
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Christoffer C. Eriksen
Postdoktor

1.

Forskningsvirksomhet

a)

Virksomhet i 2012:

Forskningsvirksomheten i 2012 har vært konsentrert om analyser av
forholdet mellom interne rettsregler som styrer økonomi og markeder og
rettssystemer som strekker seg på tvers av landegrenser. I den forbindelse
har jeg presentert utkast til følgende artikler på
nasjonale
og
internasjonale seminarer: «Unntakstilstandens eksterne dimensjon»
(ferdigstilt, publiseres i 2013), «Expansions of
international law and the
use of administrative discretion»
(ferdigstilles 2013), «Governing
Energy through Law: Contrasts
between European and national
levels» (ferdigstilles 2013). I tillegg har jeg arbeidet med et prosjekt om
rettspolitikk (publisert 2012), et
prosjekt
om trender
i
den
rettsvitenskapelige forskningen på internasjonale regler (ferdigstilt,
publiseres i 2013, og et prosjekt om ulike
former
for
kritikk
i
rettsvitenskapen (ferdigstilles i 2013)
b)

Publikasjoner i 2012:

-

Om rettspolitikk. Kritisk juss. ISSN 0804-7375. 38(3-4), s 138

2.

Undervisning ved Det juridiske fakultet

Undervisningen har omfattet følgende fag: Forvaltningsrett, folkerett,
ex. fac, rettsfilosofi og rettsteori. Hovedsakelig har
undervisningen
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 PhD- studenter (rettsfilosofi og rettsteori).

4.

Deltakelse i lovgivningsarbeid o.l.
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I 2012 har jeg på oppdrag fra Samferdselsdepartementet ledet et utvalg
som har gransket visse sider ved Luftfartstilsynets virksomhet.
Granskningsutvalgets rapport ble overlevert
Samferdselsministeren
28.9.2012:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/sd/pressesenter/pressemeldinger/2012/gr
anskingsutvalg-overleverte-rapport-til.html?id=700604
5.

Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom
fakultetet

-

«Kritikk – mer enn rettspolitikk?» foredrag på Rettshistorisk lunsj,
januar 2012

-

«Kritikk av retten» foredrag på Instituttlunsj for Institutt for offentlig
rett, april 2012

-

«EU-domstolen – en trussel mot den nordiske modellen?», foredrag
på Kommuneadvokatens årlige internseminar, mars 2012

-

Foreberedt kommentar til prosjektet ”Konstitusjonelle konsekvenser
av Norges innveving i Den Europeiske Unionen, ved Erik Oddvar
Eriksen og John Erik Fossum, ARENA, på Norges forskningsråds
«Forskning for Grunnlovsjubileet 2014», Forskersamling på
Eidsvoll april 2012

-

«Internasjonaliseringen av retten (menneskerettigheter, EU/EØSrett, komparativ rett)», invitert innlegg til seminaret «Nye trender i
rettsvitenskapen», Videnskaps-Akademiet mai 2012

-

«Expansions of international law and the use of national
administrative discretion - challenges for the legitimacy of
administrative decisions» invitert innlegg til seminaret «Toward A
Multipolar Administrative Law», New York University, september
2012
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6.

Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer

-

«Global Re-ordering: Evolution through European Networks
(GR:EEN)», workshop finansiert av EUs 7. rammeprogram., ved
Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI), mars 2012

-

«Nye trender i rettsvitenskapen», Videnskaps-Akademiet,Oslo, mai
2012

-

«Toward A Multipolar Administrative Law», New York University,
september 2012

-

«Forskning for Grunnlovsjubileet 2014», Forskersamling på Eidsvoll
i regi av Norges forskningsråd, april 2012

7.

Annen virksomhet
Høsten 2012 har jeg påbegynt et ettåring forskningsopphold ved
Columbia University Law School, New York.
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Ståle Eskeland
professor

1.

Forskningsvirksomhet

a)

Virksomhet i 2012:

Forskning innenfor norsk og internasjonal strafferett og bevislære
b)

Publikasjoner i 2012:

-

Artikkel: De mest alvorlige forbrytelser. Sosiologisk årbok 2012 s.
21 – 32.

2.

Undervisning ved Det juridiske fakultet

-

Basisgrupper

-

Kursundervisning i strafferett

-

Veiledning av masterstudenter

-

Deltakelse ved eksamen for mastergraden i rettsvitenskap

-

Forelesning: Crime of aggression, 13. mars 2012

-

Foredrag: Tilbakeblikk med særlig sikte på Eskelands/Finnes
retshjelpspsundersøkelse. Innledning på fagseminar i anledning Jon
Thorvald Johnsens 70-årsdag. 26. oktober 2012

5.

Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom
fakultetet

-

Gjenopptakelseskommisjonens
forhold
til
bevisførsel
bevisbedømmelse.
Foredrag
på
seminar
Gjenopptakelseskommisjonens
virksomhet
i
regi
Advokatforeningen, Forsvarergruppen av 1977 og Institutt
offentlig rett 27. mars 2012. Ligger på www.torgersensaken.no

og
om
av
for
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-

Folkerettslige og strafferettslige sider ved Norges engasjement i
Afghanistan. Foredrag på åpent debattmøte arrangert av Miljøpartiet
De Grønne Oslo i samarbeid med Proion. 10. april 2012

-

Etikken går foran loven. Foredrag på Rørosseminaret 2012 Hvem
eier fornuften? 21. april 2012

-

Forbrytelse, skyld og uskyld. Kan media forandre skjebner?
Deltakelse i debatt etter dokumentarfilmen Paradise Lost 3:
Purgatory. Kortfilmfestivalen Grimstad 15. juni 2012

-

Viktig at teieplikta blir broten. Intervju i UNIFORUM 13. september
2012

-

Refleksjoner etter Behring Breivik-dommen. Foredrag på Røa
Rotarys møte 8. oktober 2012

-

Innlegg om bevilgning til Innocence Project Norge. Stortingets
justiskomité 17. oktober 2012

6.

Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer

-

Deltakelse på Innocence Network Conference, Kansas, Missouri,
USA 29. 31. mars 2012

7.

Annen virksomhet

Innlegg i aviser og lignende:
- Brandtzæg, Per og Ståle Eskeland: Hvor sikker er en dom?
Aftenposten 16. august 2012
-

Eskeland, Ståle: Tvilens betydning. Klassekampen 24. oktober 2012

-

Eskeland, Ståle: Retten kan ikke gjette. Aftenposten 31. oktober
2012

-

Eskeland, Ståle: Tro og bevis i retten. Aftenposten 11. november
2012
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-

Eskeland, Ståle: Respekt for Nobels testament. Aftenposten 6.
desember 2012

-

Eskeland, Ståle: Kommentar: Nobels vilje. Medlemsblad for Norske
leger mot atomvåpen – nr. 1/2012

Gjesteforelesere:
-

Vert for invitert gjesteforeleser ved IOR US Lawyer Peter Weiss,
Center for Constitutional Rights: Constitutional law, Guantanamo
victims and other cases of global interest, 20. september 2012

-

Vert for invitert gjesteforeleser ved IOR, lawyer Wolfgang Kaleck,
General Secretary for the European Center for Constitutional and
Human Rights: Strategic Litigation in Europe against Torture in the
Context of War on Terror post 9/11 – Experiences and Perspectives.
1. oktober 2012

Forskningsprosjekt:
-

Utarbeidelse av søknad til Norges forskningsråd om midler til
Innocence project Norway (FRISAM-midler)

-

Kontakt med media og andre:

-

Faglige uttalelser i radio, TV og aviser. Svar på faglige spørsmål fra
advokater, forvaltning, dommere og privatpersoner
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Ole Kristian Fauchald
Professor
(20 % til 1. juli, 80 % resten av året)

1.

Forskningsvirksomhet

a)

Virksomhet i 2012:

En betydelig del av forskningsvirksomheten i 2012 er utført ved Fridtjof
Nansens institutt, der mitt hovedfokus har vært på nasjonal og internasjonal
miljørett. Innenfor rammen av min stilling på
Instituttet
har
jeg
videreført mitt arbeid med Yearbook of
International
Environmental
Law, noe som har vært arbeidskrevende
på grunn av omorganisering av
publikasjonen. Jeg har også besørget en ny utgave av traktatsamlingen.
Med publiseringen av boken om
internasjonale
og
nasjonale
domstolers praksis ferdigstilte vi et forskningsprosjekt finansiert av NFR
angående internasjonale domstoler. Dette forskningsprosjektet er blant de
elementer som har
vært forberedende for den vellykkede Pluricourtssøknaden om
senter for fremragende forskning. I tillegg har jeg vært
med på en søknadsprosess ledet av Erik Røsæg om et havrettssenter.
b)

Publikasjoner i 2012:

-

Environmental Aspects of Economic, Social and Cultural Rights:
Chinese and Norwegian Perspectives, oversatt til kinesisk, publisert i
Tsinghua Law School Journal, 2012.

-

Sammen med Bård Sverre Tuseth: Global and Regional Treaties, 2.
utg. (2012), 2009 sider.

-

Sammen med André Nollkaemper (red.): The Practice of
International Courts and National Courts and the (De-)Fragmentation
of International Law, Hart Publishing, Oxford, 2012, 367 sider.
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-

Multilateral Environmental Agreements, in Oxford Bibliographies in
International Law. Red. Anthony Carty. New York: Oxford
University Press, 2012.

-

Sammen med Lars H. Gulbrandsen: The Norwegian Reform of
Protected Area Management: A Grand Experiment with Delegation
of Authority, i Local Environment, 17:2 (2012) s. 203–222.

-

Sammen med Inge Lorange Backer og Christina Voigt: Pro Natura.
Festskrift til Hans Christian Bugge på 70-årsdagen 2. mars 2012.
Oslo: Universitetsforlaget, 2012, 657 sider.

-

Effective Access to Environmental Information in Norway? i
Backer, Fauchald og Voigt (red.), Pro Natura: Festskrift til Hans
Christian Bugge, Universitetsforlaget, Oslo, 2012 s. 170–188.

-

Sammen med Haakon Vennemo: Environmental Impacts of a Free
Trade Agreement between China and Norway. FNI Report 1/2012.
Lysaker, FNI, 2012, 140 sider.

2.

Undervisning ved Det juridiske fakultet

-

Fagansvarlig lærer for miljørett, forelesninger og kurs

-

Fagansvarlig lærer
forelesninger

-

Forelesninger i valgemnet international environmental law

-

Fagansvarlig lærer for valgemnet naturressursrett
miljøperspektiv, ingen undervisning i 2012

-

Veiledning av masteravhandlinger og doktorgradavhandlinger

for

valgemnet

international

trade

law,

i

et

Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg
-

Fra høsten har jeg vært studieårsansvarlig for 2. studieår og medlem
av PMR

-

Varamedlem av Fakultetsstyret og Instillings- og tilsettingsutvalget
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4.

Deltakelse i lovgivningsarbeid o.l.

-

Utredning for Miljøverndepartementet om eventuelle konsekvenser
av en bilateral handelsavtale med Kina.

5.

Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom
fakultetet

-

Forelesning om internasjonal miljøstyring ved fagseminar i
Miljøverndepartementet

-

Forelesning om norsk miljørett ved forskningsseminar ved
Universitetet i Tromsø, forskningsprosjektet TUNDRA

-

Forelesning om regulering av mineralnæringen ved Klima- og
forurensningsdirektoratet

-

Forelesning om naturmangfoldloven for Naturvernforbundet Oslo og
Akershus

-

Forelesning om regulering av mineralnæringen ved Samisk høyskole
i Karasjokk

-

Forelesning om handelsavtaler for Helsedepartementet

-

Forelesning om miljøombud ved Globaliseringskonferansen

-

Forelesning om normative perspectives on sustainable development
ved konferansen Natural Resource Exploitation, Environment and
Minority Culture in Economic Development, Oslo 20.-21. september

-

Forelesning om verneområdeforvaltning for Direktoratet for
naturforvaltning og Miljøverndepartementet

-

Innledninger på folkerettslunsj, miljørettslunsj og instituttlunsj

-

Biveileder for doktorgrad ved Stockholms universitet
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6.

Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer

-

Rule of Law for Nature, Oslo, 9.-11- mai

-

Extractive Industries and Indigenous Peoples, Tromsø, 10.
september

7.

Annen virksomhet

-

Vertskap for gjesteforsker Yang Hua fra Shanghai, Kina.

-

Medlem av den norske redaksjonen i Retfærd

-

Medlem av redaksjonen i Nordisk miljörättslig tidskrift

-

Editor-in-chief i Yearbook of International Environmental Law
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Thomas Frøberg
Stipendiat

1.

Forskningsvirksomhet

a)

Virksomhet i 2012:

Jeg har hovedsakelig arbeidet med min doktoravhandling «Rettslig
prinsippargumentasjon», som skal leveres i første halvdel av 2013.
b)

Publikasjoner i 2012:

-

«Forsøksansvarets yttergrenser: Forsøk på forsøk og uaktsomt
forsøk», Tidsskrift for rettsvitenskap 2012 s. 49–90.

-

«Skillet mellom rettmessighetsgrunner og unnskyldningsgrunner»,
Jussens venner 2012 s. 1–32.

-

«Noen kommentarer til Jørn RT Jacobsens artikkel ‘Eit grunnriss av
ei strafferettsleg ansvarslære’», Tidsskrift for strafferett 2012 s. 184–
205. (Skrevet sammen med Runar Torgersen.)

To andre artikler er skrevet i 2012, men publiseres først i 2013:
-

«The role of the ultima ratio principle in the jurisprudence of the
Norwegian Supreme Court » (publiseres i Oñati Socio-Legal Series).

-

«Til det rettslige voldtektsbegrepets genealogi» (publiseres i et
festskrift).

2.

Undervisning ved Det juridiske fakultet

-

Manuduksjoner i strafferett og juridisk metode (vår og høst).

-

Kurs i strafferett (høst).

-

Forelesninger og kurs i JUROFF1500 – Strafferett for ikke-jurister
(vår og høst).

- 66 -

5.

Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom
fakultetet

Foredrag:
-

«Rettsstridslæren som ikke ville dø: Strafferettens skille mellom
rettmessighetsgrunner og unnskyldningsgrunner». Instituttlunsj ved
IOR, 17. januar.

-

«The role of the ultima ratio principle in the jurisprudence of the
Norwegian Supreme Court». Foredrag på workshopen «Ultima
ratio: Is the general principle at risk in our European context?»
Oñati-instituttet, Donostia-San Sebastian, Baskerland, 4. februar.

-

«Rettslige rammer for søk med narkotikahund i den videregående
skolen», Åpen dag ved Universitetet i Oslo, 8. mars.

-

«Hvorfor juss ikke (bare) er språkvitenskap: Reelle hensyns
betydning ved tolking av lovtekster». Foredrag for nye jusstudenter
under fadderuken ved UiO.

-

Prosjektpresentasjon på Nasjonalt
Gardermoen, 18. september.

-

Forberedt kommentar til Erik Boes innlegg på julemøtet til Norsk
forening for rettsfilosofi, 5. desember.

doktorgradsseminar

på

Media:
-

Utstrakt kontakt med media ifbm. 22. juli-rettssaken, herunder bl.a.
nettmøte med NRK den 22. juni.

-

Innlegg i Morgenbladet 22. mars: "Hva er en tiltalebeslutning?"

-

Innlegg i Aftenposten 14. august: "Kritikk på feil premisser"
(Skrevet sammen med Anders Løvlie).
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6.

Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer

-

Workshop: «Ultima ratio: Is the general principle at risk in our
European context?» Oñati-instituttet, Donostia-San Sebastian,
Baskerland, 2. – 4. februar.

-

Nasjonalt doktorgradsseminar, Gardermoen, 17. – 18. september.
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Eivind Furuseth
Stipendiat

1.

Forskningsvirksomhet

a)

Virksomhet i 2012:

Fra januar til juli var jeg på et forskningsopphold på Max Planck Instituttet
i München, Tyskland. Forskningsoppholdet var meget bra.
Under
forskningsoppholdet i München jobbet jeg videre med avhandlingen min,
og hadde i den forbindelse stor glede av et meget bra bibliotek og en stor
gruppe med stipendiater som skrev innen samme fagfelt som meg.
Tilbake i Norge har jeg fortsatt arbeidet
med avhandlingen min.
2.

Undervisning ved Det juridiske fakultet

-

Veiledning av en masteroppgave (30 studiepoeng)

-

Sensur av tre masteroppgaver (30 studiepoeng)

5.

Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom
fakultetet

-

Rundbordskonferanse i Wien, Østerrike, med tema «The relationship
between domestic anti-avoidance rules and tax treaties»

-

Rundbordskonferanse i München, Tyskland, med tema «The
relationship between domestic anti-avoidance rules and tax treaties»

-

Foredrag på BI – (i) Generelt om skatteavtaler, (ii) Beneficial owner
og LOB og (iii) Generelle prinsipper for skatteplanlegging

6.

Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer

-

Beneficial owner – konferanse i Wien, Østerrike

-

Recent and pending cases at the ECJ – konferanse i Wien, Østerrike

-

IFA congress – konferanse i Boston, USA

- 69 -

Imran Haider
Stipendiat

1.

Forskningsvirksomhet

Sluttførte doktorgradsavhandling om folketrygdlovens inntektsbegreper
2.

Undervisning ved Det juridiske fakultet

-

Holdt deler av forelesningene i trygderett (valgfag)

-

Gjennomgang av fakultetsoppgave i velferdsrett, 2. avdeling

5.

Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom
fakultetet

-

Holdt foredraget «The Concept of Income in The Norwegian
National Insurance Act - the impact from International Law and EU
Law » på Konferanse i arbeidsrett og trygderett – Norge og
Nederland

-

Holdt innledningen «Inntektbegrepene i folketrygdloven, særlig om
kilde- og metodespørsmål» på Arbeids- og sosialrettslunsj

6.

Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer

-

Konferanse i arbeidsrett og trygderett – Norge og Nederland

7.

Annen virksomhet

-

Skrevet artikkel om statens forlikspraksis i trygdesaker. Artikkelen
kommer på trykk i festskriftet til Asbjørn Kjønstad i februar 2013

-

To ukers studie- og skriveopphold i Leuven, Belgia

-

To ukers studie- og skriveopphold i Maastricht, Nederland

-

Deltatt på arbeids- og sosialrettslunsjer
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Marit Halvorsen
professor (50% stilling)

1.

Forskningsvirksomhet

a)

Virksomhet i 2012:

Forskningspermisjon i hele 2012
-

Deltager i forskergruppen Rett, samfunn og historisk endring, bl.a.
på delprosjektet «Kodifikasjon og konstitusjon» under
hoverprosjektet «Nye perspektiver på grunnloven»

-

Deltager i prosjektet «The transformation of international law and
Norwegian sovereignty 1814» på Senter for grunnforskning (CAS)
fra august

b)

Publikasjoner i 2012:

-

Anmeldelse av Lars Skjold Wilhelmsen og Asbjørn
Strandbakken,
red.:
«Juristutdanningens
faglige
og
pedagogiske utfordringer», Tidsskrift for rettsvitenskap nr 1-2.
2012 (side 249-255)

2.

Undervisning ved Det juridiske fakultet

-

Veiledet en 60 sp masteravhandling om stortingsdebattene knyttet til
kvinners stemmerett

-

Etikkkurs under fakultetets PhD-program 20/2

3.

Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg

-

Medlem av fakultetsstyret, Det juridiske fakultet

-

Medlem av Styringsgruppen og Hovedbrukergruppen for samlet
arealløsning for Det juridiske fakultet i Oslo sentrum
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-

Leder
av
fakultetsprosjektet
undervisningsressursene»

«Bedre

utnyttelse

av

-

Leder av arbeidsgruppen «Mulighetsstudie: Forum for rett, samfunn
og historie»

6.

Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer

-

Seminar «kodifikasjon og konstitusjon», Lysebu, 2-3/2 med paper
om Grunnlovens § 94 og Sivillovbokutvalet

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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Merete Havre
Stipendiat

1.

Forskningsvirksomhet

a)

Virksomhet i 2012: I 2012 er min Phd - avhandling: «Retten til
personlig frihet, også
under etterforskning av straffesaker –
Varetekt etter en proporsjonalitetsmodell» for stor del ferdigstilt.
Den ble levert til bedømmelse 15.februar 2013. I avhandlingen
diskuteres hvordan
interesseavveiingen mellom samfunnets
behov for kriminalitetsbekjempelse og retten til personlig frihet
best kan skje.
Utgangspunktet
tas
i
det
tyske
proporsjonalitetsprinsippet,
videreutviklet av Alexy, via den
Europeiske menneskerettsdomstolen og
til
den
norske
straffeprosesslovens § 170 a. Et stort antall dommer
fra EMD er
analysert og holdt opp mot ankeutvalgets praksis i
varetektsaker fra inkorporeringen av menneskerettsloven i 1999 og
frem til i dag. Proporsjonalitetsprinsippet brukes som et
struktureringsverktøy og vil i innhold passe alle tvangsinngrep staten
foretar overfor individet. Ønske er å videreutvikle dette og la det få
sitt nærmere innhold også på området psykisk helsevern og
barnevern. I 2012 er også arbeidet med en ny lærebok i
Utlendingsrett ferdigstilt. I denne har jeg skrevet kapittel 13,
«Utvisning av utlendinger». Boken utkom 1. februar 2013.

2.

Undervisning ved Det juridiske fakultet

-

Forelesninger i utlendingsrett.

5.

Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom
fakultetet

-

Fast merknadskommentator på Lovdata sin database

-

Ansvar for Krisesenterloven i Gyldendal rettsdata.
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Anne Hellum
Professor

1.

Forskningsvirksomhet

a)

Virksomhet i 2012:

Arbeider i skjæringsfeltet mellom norsk og internasjonal likestillings- og
diskrimineringsrett. I samarbeid med Henriette
Sinding Aasen har jeg
ferdigstilt antologien Women’s Human
Rights:
CEDAW
in
international, regional and national law.
Utkommer på Cambridge
University Press i 2013. Fikk i 2012 innvilget søknad om FRISAM midler
til forskningsprosjektet Kjønnsidentitet og seksuell orientering.
I skjæringsfeltet internasjonale menneskerettigheter og utvikling
ferdigstilte jeg samarbeid med Bill Derman(UMB) og Kristin B. Sandvik
(Prio) antologien Worlds of Human Rights: The Ambiguities of Rights
Claiming in Africa, som utkommer på BRILL
i 2013. Jeg er videre
leder for forskningsprosjektet Gender, Human
Rights
and
Water
Governance in Africa.
I samarbeid med Julia Kohler Olsen redigerer jeg boken Likt og ulikt:
Rettsutviklingen i kvinne-, barne- og innvandrerperspektiv
som samler
bidrag fra de to forskningsprosjektene «Fra formelle til reelle rettigheter:
innvandrerkvinners diskrimineringsvern» (ledet av
Anne Hellum) og
«Barns rettigheter: Barnekonvensjonens betydning
for forvaltningsog rettspraksis» (ledet av Kirsten Sandberg).
b)

Publikasjoner i 2012:

-

Anne Hellum: «Kvinnerettslige utviklingslinjer: Forståelser av
kvinner, kjønn og rett - nedenfra og ovenfra», i Tidsskrift for
kjønnsforskning nr. 2 2012, Universitetsforlaget.

-

Anne Hellum: «Transnational Challenges to International and
National Law: Norwegian-Pakistani Women at the Interface, i Non
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State Actors, Soft Law and Protective Regimes, Cecilia M. Bailliet
(ed.), Cambridge University Press (2012)
-

Anne Hellum: «CEDAW and the discipline of women’s law:
Continuity and change in understanding of gender and law», I
Scandinavian Women's Law in the 21st Century, Ruth Nielsen and
Christina Tvarnø (eds.), Copenhagen, DJØF (2012)

-

Anne Hellum: «Gender, human rights and legal pluralities:
Experiences from Southern and Eastern Africa», I Gender Justice
and Legal Pluralities. Latin American and African Perspectives,
Rachel Sieder and John-Andrew McNeish (eds), Routledge

2.

Undervisning ved Det juridiske fakultet

-

Ansvarlig lærer for kurs i diskriminerings- og likestillingsrett

-

Ansvarligs lærer for kurs i women’s law and human rights

-

Forelesning i mastergrad i rettsosiologi

-

Forlesning i master of arts of human rights

-

Veiledning av en mastergradsstudent 60 stp

-

Veiledning 2 mastergradsstudenter Master of Arts Human Rights

-

Veiledning 2 mastergradsstudenter i rettsvitenskap 30 stp

-

Hovedveileder for to doktorgradsstudenter

3.

Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg

-

Forskergruppeleder Rettigheter, individer, kultur og samfunn (RIKS)

-

Leder av valgemneprofilen Velferd og likestilling

-

Styremedlem UiO’s forskningsområde Levekår i utviklingsland
(LEVE)

-

Styremedlem, Juridisk rådgivning for kvinners (JURK) eksterne
styre
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-

Varamedlem UiO’s Nord-Sør utvalg

-

Varamedlem
Senter
undervisningsutvalg

-

PhD bedømmelse University of Gent: «Advancing Human Rights in
Legally Plural Africa: the Role of Development Actors in the Justice
Sector»

-

Referee uttalelse til artikkel i Nordic Journal of Human Rights

-

Referee uttalelse i Social and Legal Studies

5.

Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom
fakultetet

for

tverrfaglig

kjønnsforsknings

Undervisning på masterprogrammer ved andre universitet:
-

Master in Women’s
veildningsseminar (15 t)

Law,

UiZ.

Women,

deltakelse

på

-

Master in Development Studies (NORAGRIC/UMB) (5 t) “The
relevance for CEDAW in International Development” Anne Hellum
Undervisning på PhD programmer:

-

PhD seminar SEARCWL, arrangert to teksteminarer for PhD
studenter University of Zimbabwe January 2011 (5 t).

-

Ekstern veileder av to doktorgradsstudenter på SEARCWL, UiZ
doktorgradsprogram

-

University of Zimbabwe, Project Conference «Human Rights and
Water Governance in Africa», 15-20 februar.

-

«Emerging norms and institutions in Harare’s high density areas: a
pluralistic perspective on the right to water», Anne Hellum paper,
University of Zimbabwe, National Water Rights Conference. 2-3
August.
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-

«Alternative water uses in Harare’s high density area: emerging
norms and institutions», Anne Hellum.

-

Humboldt Universitet, Berlin. Revisting Communal Land Tenure:
Perspectives on Households, families and Work from Below, 4-5
mai

-

Engendering the remaking ofr communal rights in South africa’s
land restitution process: between neo-liberalism and African
renaissance. Anne Hellum and Bill Derman

-

University of Oslo, Levekår i utvklingsland (LEVE) Internasjonal
konferanse Livelihoods in transition and the quest for human
wellbeing. 6 desember, Helga Engs hus.

-

«The human right to water in the time of cholera: perspectives from
Zimbabwe», Anne Hellum .

-

WELMA, Københavns universitet, Køn og ret i Norden, Europa og
globalt, september.

-

«Retten til rent vann i Zimbabwe
utviklingssamarbeid og humanitærbistand
belysning», Anne Hellum.

-

IKRS/RIKS Ehrlich’s Living Law, November.

-

The transnational life of living law, some observations from
Southern Africa, Anne Hellum

-

American Anthropology Association annual meeting 2012, Borders
& Crossings. November 14-18 San Fransisco.

-

Panel on Global shifts: water politics, water rights and
environmental justice in the era of climate change, «Water politics,
water rights and water justice in Zimbabwe», Bill Derman og Anne
Hellum

-

Panel on Gender Justice and legal pluralities: Latin American and
African Perspectives, «Gender, human rights and legal

krisens prisme:
i kvinnerettslig
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pluralities:Experiences from Southern and Eastern Africa», Anne
Hellum
-

Norsk senter for menneskerettigheter, Group Autonomy and Its
Critics: Human Rights Perspectives, 7 desember, Litteraturhuset.
«Commentary to John Bowen and Lena Larsen», Anne Hellum

6.

Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer
Se ovenfor

7.

Annen virksomhet

-

Leder for Avdeling for kvinnerett, barnerett, diskriminerings- og
likestillingsrett (KVIBALD) og redaktør for kvinnerettslig skriftserie

-

Redaksjonsmedlem av Law, Social Justice and Global Development
(LGD)

-

Leder undervisnings- og forskningssamarbeid mellom Southern and
Eastern Centre in Women’s Law (SEARCW) og Avdeling for
kvinnerett,
barnerett, diskrimineringsog
likestillingsrett
(KVIBALD)

-

Leder av forskningsprosjektet Fra formelle til reelle rettigheter
(IMER/NFR.

-

Leder av forskningsprosjektet: Gender, Human Rights and Water
Governance (GLOBAL PARTNER/NFR).

-

Leder av forskningsprosjektet Kjønnsidentitet og seksuell orientering
(FRISAM)

-

Deltar i forskningsprosjektet: In the Shadow of Conflict. Crizis in
Zimbabwe. Its Effects in South Africa, Mozambique and Zambia
(POVPEACE).
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Maria Astrup Hjort
Stipendiat

1.

Forskningsvirksomhet

a)

Virksomhet i 2012:

Har hovedsakelig vært i fødselspermisjon i 2012, med unntak for 40 %
arbeid i høstsemesteret, der august-oktober var forbeholdt arbeid med en
artikkel etter midler fra Forskningsrådet. Jobbet fulltid med avhandlingen i
juni, samt 40 % i november og desember. Arbeidet da med et kapittel om
bevisbedømmelse ved begjæring om tilgang til bevis.
5.

Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom
fakultetet

-

Foredrag 2. februar 2012: «Grl. § 94 på sivilprosessens område:
Prosessarbeidet på første halvdel av 1800-tallet.» Foredraget er
bearbeidet til en artikkel, «Grunnloven § 94 og sivilprosessen –
reformforslagene på 1800-tallet», som blir publisert i 2013.

6.

Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer

-

Deltok på Nordisk Forening for Prosessretts konferanse utenfor
Uppsala 16-18. august 2012.
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Thomas Horn
Stipendiat

1.

Forskningsvirksomhet

a)

Virksomhet i 2012:

Arbeid med rettspolitisk phd-avhandling om fullstendig isolasjon etter
straffeprosessloven. Også arbeid med artikkel om bruk av isolasjon i
politiarrest er i strid med EMK art 8, publisert i Tidsskrift for Strafferett
2012 s. 26.
b)

Publikasjoner i 2012:

-

«Er bruk av isolasjon i politiarrest i strid med EMK art 8?», publisert
i Tidsskrift for Strafferett 2012 s. 26

2.

Undervisning ved Det juridiske fakultet

-

Forelesning «The Norwegian legal system», Inst. for Lingvistikk

-

Veileder Den nordiske prosedyrekonkurransen i menneskerettigheter

-

Introduksjon til straffeprosessen, ifbm Waadahl-seminaret, på ideell
basis

3.

Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg

-

Varamedlem instituttrådet IOR.

5.

Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom
fakultetet

-

Betydelig kontakt med media (NRK, Aftenposten, VG, Dagbladet,
Dagsavisen, Ny tid, GD, Klassekampen, Advokatbladet)

-

Samarbeid med Norsk senter for menneskerettigheter/Nasjonal
institusjon ifbm senterets rapport om bruk av isolasjon i fengsler

- 80 -

-

Foredrag om politiarrest og EMK artikkel 8 ved Advokatforeningens
forsvarergruppes årsmøte på Klækken

-

Advokatforeningens
menneskerettsutvalg,
bl.a.
ifbm
skyggerapportering til CAT og behandlingen av Norges statsrapport,
høringsinnspill, spørsmål om NI og NP/OPCAT.

-

Foredrag om politiarrest og EMK artikkel 8 ved årsmøtet i
Rettspolitisk forening

-

Innlegg «Rettspolitikk før og nå» ifbm prof. Jon T. Johnsens 70årsdag.

-

Kommentator ”Solitary Confinement, Human Rights and Penal
Exceptionalism” ifbm seminar “The Nordic Human Rights Paradox”
ved SMR

-

Innlegg ifbm boklansering Litteraturhuset, Marte Rua (UiO), «Hva
gjør fengselsleger», paneldebatt

-

Gjestemedlem i redaksjonen av Kritisk Juss, ifbm festskriftnummer
ved prof. Jon T. Johnsens 70-årsdag

-

Introduksjon til straffeprosessen, undervisning av studenter ifbm
Waadahl-seminaret

6.

Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer

-

Universitetets
doktorgradsprogram,
vitenskapsteori og metode samt essay

-

Internasjonalt seminar “The Nordic Human Rights Paradox”, SMR

-

Sivilombudsmannens mennskerettighetsseminar 2012

-

Seminar UiO ifbm prof. Jon T. Johnsens 70-årsdag

-

Deltatt på en lang rekke mindre arrangementer, samt ifbm
instituttlunsjer, midtveisevalueringer, disputaser etc..

seminar

Rettsteori,
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Alf Petter Høgberg
Professor

1.

Forskningsvirksomhet

a)

Virksomhet i 2012:

Arbeidet på artikler i rettskildelære, statsrett og strafferett, samt lærebok i
obligasjonsrett. Avsluttende arbeid på lærebok i ex.fac.
b)

Publikasjoner i 2012:

-

I språkets bilde - Elementære logiske emner i juridisk kontekst.
Universitetsforlaget 2012 (ISBN 9788215019659) 119 s.

-

Begrensninger i adgangen til å fingere skyld, medforfatter: Henriette
Tøssebro, Kritisk juss 2012 ;Volum 38.(3-4) s. 223-243

-

Om tolkning og subsumsjon - med særlig henblikk på lagrettens og
Høyesteretts kompetanse. I: Pro Natura : Festskrift til Hans Christian
Bugge på 70-årsdagen 2012. Universitetsforlaget 2012 ISBN 97882-15-01953-6. s. 212-226

2.

Undervisning ved Det juridiske fakultet

-

Kurs i strafferett

-

Klinisk kurs i strafferett/straffeprosess

-

Forelesninger ex.fac.

-

Veiledning av 4 stipendiater

-

Undervisning i rettsteori på ph.d.-programmet

3.

Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg

-

Medlem av LAMU
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5.

Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom
fakultetet

-

Fra lovtekst til Facebook. Første seminar i seminarrekken Lovlig
uklart? Arrangert av Juridisk fakultet og Humanistisk fakultet ved
UiO i samarbeid med Norsk faglitterær forfatter- og
oversetterforening (NFF). Seminarrekken er støttet av prosjektet
«Klart språk i staten».; 2012-10-29 - 2012-10-29

-

Norway Mass Killer Gets the Maximum: 21 Years. New York Times
[Avis] 2012-08-24

6.

Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer

-

Seventh European Collequium on Martime Law Research: Contracts
in shipping: Flexibility, foreseeability and reasonableness, Palermo,
27.-28. september 2012

-

Den nasjonale
september 2012

-

The third Tulane-Southampton-Oslo colloquium: Indemnities,
recourse and collaterals in chartering, Oslo, 2.-3. oktober 2012

7.

Annen virksomhet

-

Medlem av styret i stiftelsen Clara Lachmanns fond

-

Medlem av styret i Norsk forening for rettsfilosofi

-

Verneombud IOR og ledende verneombud, Det juridiske fakultet

-

Medlem av Institutt for demokrati- og legitimitetsanalyses
referansegruppe

-

Veileder for fire stipendiater

-

Leder av bedømmelseskomité for ansettelse av 1.amanuenser, IOR

-

Leder av komité for doktorgradsbedømmelse

-

Ansvarlig faglærer i exfac til og med våren 2012

verneombudskonferansen,

Trondheim

19.-21.
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Ingunn Ikdahl
Postdoktor

1.

Forskningsvirksomhet

a)

Virksomhet i 2012:

Den viktigste faglige virksomheten i 2012 har vært knyttet til oppstart av
postdoktorprosjektet, med bl.a kombinert materialinnsamling og deltakelse
på seminarer i Harare i februar og oktober. For øvrig var dette siste år av
PITRO-prosjektet (samarbeidsprosjekt om miljø- og klimarett med
universitetet i Dar es Salaam, med H.C. Bugge og C. Voigt), med bl.a. kurs
i Arusha (august) og søknad om støtte til å utarbeide en større søknad for
videre samarbeid. Jeg har ellers arbeidet med trygderett (særlig knyttet til
omsorgsarbeid innen familien), og ferdigstilt eldre artikler for publisering i
2013.
b)

Publikasjoner i 2012:

-

Kommentar til FNs Kvinnekonvensjon. I: Norsk lovkommentar,
nettversjon.

2.

Undervisning ved Det juridiske fakultet

-

Kurs: folkerett, velferdsrett, rettskilder til fots

-

Forelesninger for valgfagene: Women’s law and human rights,
Human rights and development: Interdisciplinary perspectives on
theory and practices, Human rights law in context

-

Veiledning av masterstudenter

3.

Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg

-

Universitetets Nord-Sør-utvalg

-

Styret for UiOs internasjonale sommerskole (varamedlem)

- 84 -

5.

Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom
fakultetet

-

18. januar: Gjesteforelesning «Gender and Human rights: The
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination
against Women (CEDAW)» på masterkurset «Gender and
development», Noragric, UMB

-

13.-14. februar: «Women’s human right to participate in water
management: Ideologies, norms and practices» på seminaret
«Gender, Human Rights and Water Governance», Harare, Zimbabwe

-

27. februar: «Diskriminerings- og likhetshensyn i NOU 2011:17 om
«pårørendeomsorg», RIKS-seminar

-

3.-4. juli: forelesninger
sommerskole

-

6-10. august: «Human rights and
universitetslærere i Arusha, Tanzania

-

12.-14. september: «Min rett, vårt hjem. Individ – og
husstandsperspektiver på retten til bolig» på konferansen «Køn og
ret i Norden, Europa og globalt», WELMA, Københavns Universitet

-

21. september: «Property and security: Articulating women’s rights
in their homes», på seminaret «Contemporary challenges for ESC
Rights», Det juridiske fakultet, UiB

-

16. oktober: «Familiepleie for statens regning? Pleiepenger etter ftrl.
kap. 9», instituttlunsj

6.

Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer

-

Deltok som kommentator på seminaret «Revisiting communal land
tenure: Perspectives on households, families and work from below».
Humboldt universitet, Berlin, 4.-5. mai

-

Arrangerte seminarer i.f.m. besøk av Livia Navone, University of
Turin, 5.-6. november: «The political economy of property law»

på

kurset

«Human

REDD

rights»,

+»,

kurs

UiOs

for
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-

Tok kurset «Pedagogisk basiskompetanse: Vitenskapelig veiledning/
forskningsveiledning», UiO, våren 2012

-

Koordinerte instituttets arbeids- og sosialrettslunsjer, fra høsten 2012

7.

Annen virksomhet

-

Medlem av den norske redaksjonskomiteen for Retfærd

-

Medlem av FOKUS (Forum for kvinner og utvikling) programutvalg
for Kvinners økonomiske og politiske rettigheter og deltagelse

-

Medlem
av
International
Diskrimineringsrettslig fagutvalg

Commission

of

Jurists,
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Henning Jakhelln
professor emeritus

1.

Forskningsvirksomhet

a)

Virksomhet i 2012:

-

Særlig innen arbeidsrett og tilgrensende rettsområder.

-

Utvikling av det videre grunnlag for utdanningsrett

b)

Publikasjoner i 2012:

Utdanningsrettslige emner:
-

Artikler med utvalgte tema fra skole- og utdanningsrettens område
(red., sammen med Trond Welstad) 820 s., foreligger også som ebok, Cappelen Damm Akademisk (2012).

Forfatter og/eller medforfatter av følgende artikler i boken:
-

Artikkelsamlingens formål og oppbygning
(sammen med Trond Welstad), s. 37-42

-

Overordnede perspektiver på utdanningsretten
(sammen med Trond Welstad), s. 43-56

-

Rettssikkerhet og regelverk i utdanningsretten
(sammen med Trond Welstad), s. 57-85

-

Balansert opplæring – et rettslig usikret krav
(sammen med Trond Welstad), s. 87-95

-

Forvaltnings- og styringssystemet
– statsstyring og kommunalt selvstyre, s. 133-143
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-

Barn av regnbuen går på skole
(sammen med Trond Welstad), s. 153-161

-

Særlig farlig skolevei, skoleskyss og ansvar
(sammen med Anne Marit Jordheim), s. 173-185

-

Det psykososiale arbeidsmiljø
s. 290-342

-

Skolefritidsordningen (SFO) og leksehjelp
s. 558-572

-

Skoletid,
arbeidstid
og
kulturproduksjoner, s. 573-579

barnearbeid

-

Lærlingeordningen – skolerett eller arbeidsrett

i

kommersielle

s. 596-615
-

PISA-undersøkelsene – en dreining av verdigrunnlaget i norsk skole uten lovhjemmel
(sammen med Trond Welstad), s. 696-697

-

2. arbeidsrett.no - Kommentarer til arbeidstvistloven
(red., sammen med Jon Gisle og Helga Aune)

-

252 s., Cappelen Damm Akademisk (2012).

-

Forfatter av introduksjonskapitlet (s. 9-18),
av kommentarene til kapittel 1 (§ 1 og § 2, s. 19-48),
kommentarene til § 3 og § 9:

-

og

Labour Law in Norway. i samarbeid med advokat Kristine Fremstad
Moen og advokatfullmektig Mårten Brandsnes Faret, Wolters
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Kluwer forlag (2012), 425 s (Også publisert online and looseleaf i
Encyclopaedia of Laws,
-

Labor Law and Industrial Relations (ajourført og bearbeidet pr. 15
november 2012).

-

Innsatsaksjoner og innsatspersonellets
arbeidsoppgaver med særlig faregrad.

plikt

til

å

utføre

Forholdet mellom den tjenesteplikt som påhviler ansatte i politi og
ambulansetjeneste, og deres plikt etter arbeidsmiljøloven til å
avbryte eller nekte å utføre arbeid som kan medføre fare for liv eller
helse.
Utredning til 22. juli-kommisjonen, april 2012, (47 s.)
jf. NOU 2012: 14 Rapport fra 22. juli kommisjonen, s. 474-475 og
www.22julikommisjonen.no
-

www.arbeidsrett.no, løpende oppdatering og videreutvikling av dette
nettstedet [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; har herunder utarbeidet
kommentarer til lønnsnemndloven av 27. jan. 2012.
Kommentarer til Rettsdata av følgende lover:

-

Lønnsnemndloven av 2012

-

Kommentarer ajourført av arbeids- og velferdsforvaltningsloven av
2006

-

Kommentarer ajourført av permitteringslønnsloven av 1988

-

Kommentarer ajourført av lov om 1 og 17 mai som høgtidsdager av
1947
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2.

Undervisning ved Det juridiske fakultet

Veiledning til avhandlingsskrivende (30 studiepoeng) levert i løpet av
2012:
-

Malin Bye Sørensen: Dialogmøte 1 – et nyttig verktøy i
sykefraværsoppfølgingen? [veiledning sammen med professor Knut
Papendorf]

5.

Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom
fakultetet

-

Medlem av bedømmelseskomité
Universitetet i Bergen.

om

professorkompetanse,

-

Medlem av bedømmelseskomité
Høgskolen i Buskerud.

om

professorkompetanse,

6.

Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer

-

Innledning på arbeids- og sosialrettslunch
arbeidstvistloven, 25. april 2012.

-

Arbeidsrettens rettskilder – forholdet mellom norske og internasjonale rettskilder – foredrag for tillitsvalgte, videregående
kurs, i regi av AOF Norge, 28. august 2012.

-

Forholdet mellom norske og internasjonale rettskilder – med særlig
henblikk på EU/EØS-regelverket – foredrag for tillitsvalgte,
videregående kurs, i regi av AOF Norge, 28. september 2012

7.

Annen virksomhet

-

Enkelte intervjuer i dagspresse og radio om arbeidsrettslige
spørsmål.

om

den

nye
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Jon T. Johnsen
Professor

1.

Forskningsvirksomhet

a)

Virksomhet i 2012:

-

Artikkel om levering av offentlig rettshjelp

-

Sammen med Olav Halvorsen Rønning: Artikkelprosjekt om
rettshjelp og menneskerettigheter

-

Tidsbruk i europeiske domstoler

-

Mistankepåføring i straffesaker

-

Rettspolitikk i studentrettshjelpen

b)

Publikasjoner i 2012:

-

Internasjonale perspektiver på levering av fri rettshjelp. I: Pro
Natura: Festskrift til Hans Christian Bugge på 70-årsdagen 2012 s.
268-292.

-

The European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ).
Reforming European Justice Systems – mission impossible?
International Journal For Court Administration 2012 Special Issue p
1-24

2.

Undervisning ved Det juridiske fakultet

-

Forelesninger og kurs i straffeprosess

-

Veiledning av en doktorgradstipendiat og 4 masteroppgaver

-

Faglig eksamensansvarlig 4. avdeling samt 7. og 8. semester V 2012
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4.

Deltakelse i lovgivningsarbeid o.l.

-

Oppnevnt som uavhengige ekspert i en arbeidsgruppe (SATURN)
under Europarådets kommisjon for effektiv rettspleie (European
Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ)

-

Oppnevnt som leder for Klagenemnda ved universitetet for miljø og
biovitenskap fra 29.05.

5.

Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom
fakultetet

-

Gjesteforelesning. «The European Commission For The Efficiency
Of Justice (CEPEJ) Reforming European justice systems – mission
impossible?» Maastricht University , Nederland 02.05

-

Paper «Appeals and Trial within Reasonable time. A European
Perspective» Public and Private Justice: Appeals and Other Means of
Recourse Against Judgments. Dubrovnik 28.05

-

Gjesteforelesning «Legal reform work in student clinics. The
Jussbuss experience.» Zagreb University 06.06.

-

Paper: «The European Commission For The Efficiency of Justice
(CEPEJ) Reforming European justice systems – mission
impossible?» 2012 Conference European Group for Public
Administration (EGPA) Bergen 06.09

-

Paper: «Human rights standards for quality of legal aid and their
enforcement». Sammen med Olaf Halvorsen Rønning. LSRC
Conference 2012: Rights and Wrongs: Developments in Access to
Justice. Oxford 12.09.

-

«Renvasking for straffeanklager» Innledning på IORs instituttlunsj
27.11.
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6.

Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer

-

ERA seminar EUs accession to ECHR Brüssel 29.-30.01

-

Post Graduate Course «Public and Private Justice». «Appeals and
Other Means of Recourse Against Judgments.» Inter University
Centre Dubrovnik 28.05-01.06

-

2012 Conference European Group for Public Administration
(EGPA) Bergen 05-07.09

-

LSRC Conference 2012: Rights and Wrongs: Developments in
Access to Justice. Oxford 12-14.09.

-

Fagseminar i anledning professor Jon T. Johnsens 70 års dag. 26.10.

7.

Annen virksomhet

-

Course Director «Public and Private Justice» 2012: Appeals and
Other Means of Recourse Against Judgments. Post graduate course,
Inter University Centre Dubrovnik 28.05-01.06.

-

European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ) Møter i
ekspertgruppen SATURN (Om effektiv tidsbruk i påtalemyndighet
og domstoler). Strasbourg 23-24.02 og Malta 21-23.09.

-

Undervist og veiledet et utvekslingsprosjekt for en nystartet
rettshjelpklinikk ved det juridiske fakultet ved universitetet i Zagreb.
Sammen med Juss-Buss. Opphold i Zagreb 5-8.06. Opplegg for
medarbeidere fra Zagrebklinikken i Oslo 8-11.10. Finansiert av Den
norske ambassaden i Zagreb.

-

Fratrådt etter oppnådd aldersgrense 31.12.
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Eivind Junker
Stipendiat

1.

Forskningsvirksomhet

a)

Virksomhet i 2012:

Vårsemesteret tilbrakte jeg som gjesteforsker ved Boalt Hall School of
Law på University of California i Berkeley, hvor jeg fulgte interessante
seminarrekker, knyttet kontakt med andre forskere og benyttet anledningen
til samarbeid med vertskapet. Etter en tids fravær grunnet
foreldrepermisjon ble resten av høsten brukt til videre arbeid med
avhandlingen, herunder deltakelse/presentasjon på eksterne konferanser og
seminarer, arrangering av workshop (i samarbeid med juridisk fakultet ved
Universitetet i Bergen, og Vestlandsforsking), samt skriving av artikkel (se
nedenfor).
b)

Publikasjoner i 2012:

-

«Kommuners plikt til å undersøke konsekvenser av klimaendringer
ved planlegging etter plan- og bygningsloven.» Nordisk miljörättslig
tidskrift, 2012.

5.

Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom
fakultetet

-

Prosjektpresentasjon (Ph.D.-workshop), 27. august

-

Adapting to the unknown (presentasjon, konferanse), 29. august

-

Regulating for extreme weather (forelesning, MILEN-seminar), 14.
september

-

Usikkerhet som rettslig faktor i arealplanlegging (seminar-bidrag),
24. okt.

-

Krav til ROS-analyse av private planforslag (foredrag, PBL-forum),
29. nov.
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-

ROS-analyser i arealplanlegging (faglunsj, Naturressursgruppen),
30. nov.

6.

Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer

-

Rule of Law for Nature (konferanse), Naturressursgruppen, 9.-11.
mai

-

Ph.D. workshop (NONAM/NORDCLAD-net), 27.-28. august

-

2nd Nordic Int'l Conference on Climate Change Adaptation, 29.-31.
august

-

From numbers to decisions (research seminar), MILEN/UiO, 13.-14.
sept.

-

Usikkerhet og klimatilpassing (forskerseminar), UiO/UiB/VF, 24.
oktober

-

Language and climate: Does language matter? (konferanse), UiB, 25.
okt.

-

Fagmøte, Forum for plan og bygningsrett, 29. november
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Anine Kierulf
Stipendiat

1.

Forskningsvirksomhet

a)

Virksomhet i 2012:

Avhandlingsarbeid, artikkelskriving.
b)

Publikasjoner i 2012:

-

Historikeres fortellinger om juss.

-

Tidsskrift for rettsvitenskap 2012 (4) s. 421-457, med Rune Slagstad

-

Hvilken rolle spiller
ytringsfrihetspraksis?

-

Lov og rett 2012 (3)

2.

Undervisning ved Det juridiske fakultet

-

Om juridiske og historiske perspektiver på juss,

-

PhD-seminar i rettshistorie, 27.11.12

3.

Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg

-

Styremedlem, Seminaret for vitenskapsteori, UiO (SiV)

5.

Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom
fakultetet

-

ABBs forvaringsdom. NRK Dagsnytt 18 [Radio] 2012-08-24

-

Blogger og ytringer - kommentarer til HR-2012-01554-U
(Berge/bloggersaken). NRK Dagsnytt 18 [Radio] 2012-08-02

-

Bloggytringer - noen konsekvenser av Rt. HR-2012-01554-U
(Berge/bloggersaken) NRK Her og Nå [Radio] 2012-08-03

Grunnloven

§

100

i

Høyesteretts
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-

Breiviks politiske ytringsfrihet i fengsel/anstalt. NRK Aktuelt [TV]
2012-06-20

-

Digitale nabokjerringer. Dagsnytt 18 [Radio] 2012-01-02

-

EMDs storkammeravgjørelser i Caroline II og Springer-sakene.
NRK Kulturnytt [Radio] 2012-02-07

-

Facebooks sensurpraksis. Dagsnytt 18 [Radio] 2012-02-27

-

Facebooktrusler mot det mosaiske trossamfunn. NRK P2 Dagsnytt
[Radio] 2012-10-25

-

Grunnlovsrevisjonen - kommentar til skillet sivile/politiske og
økonomisk/kulturelle rettigheter. NRK Dagsnytt 18 [Radio] 201208-08

-

Helseministerens "åpenhet". Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.)
2012

-

Hets på nettdiskusjonsforum etter Giskegjerde Schetne-saken. NRK
P2, Kulturnytt [Radio] 2012-11-12

-

Kan Gud saksøkes for dårlig sommervær? Radiofront, NRK P2
[Radio] 2012-09-16

-

Mulla
Krekar-dommen
og
begrunnelser
for
ytringsfrihetsbegrensningene voldsoppfordring og trusler. NRK
Aktuelt [TV] 2012-03-28

-

Offentlighets- og videreformidlingsspørsmål
Breiviksaken. NRK Aktuelt [TV] 2012-04-16

-

Politikeres ansvar for nettytringer etter Ingebrigtsensaken. NRK P2
Kulturnytt [Radio] 2012-12-06

-

Populisme på norsk. Klassekampen 2012

-

Rettsstat og menneskerettighetsstat. Stat & Styring 4/2012

-

Statspolitiet - åpenhet. NRK Aktuelt [TV] 2012-10-22

knyttet

til

-
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-

Støres frykt for åpenhet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2012

-

Trusler på Facebook mot det mosaiske trossamfunn. NRK P1
Østlandssendingen [Radio] 2012-10-25

-

Ytringer og dommerhabilitet - Breiviksaken. NRK Aktuelt [TV]
2012-04-17

-

Ytringsfrihet og facbooktrusler mot det mosaiske trossamfunn. NRK
P2 Dagsnytt 18 [Radio] 2012-10-25

-

Ytringsfrihet og trusler. Dagsnytt 18 [Radio] 2012-01-24

-

Menneskerettsdomstolens legitimitet. Klassekampen 2012, Kierulf,
Anine; Lund, Ketil; Wessel-Aas, Jon.

-

Førstehjelp eller nådestøt?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.)
2012, Wessel-Aas, Jon; Lund, Ketil; Oftedal Broch, Lars;
Mcclimans, Else Leona; Borgen, Jan; Kierulf, Anine

6.

Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer

-

Defending Open Society in the Wake of Terror.

-

Henrik Steffens Vorlesungen; Humboldt-Universität zu Berlin 201204-24

-

Om prøvingsrettens legitimitet.

-

Faglunch, BA-HR; 2012-11-07

-

Grunnlova mellom tolking og endring.

-

Del av prosjektet Nye perspektiver på Grunnloven

7.

Annen virksomhet

-

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

-

Styremedlem, Morgenbladet AS
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Morten Kjelland
Førsteamanuensis

1.

Forskningsvirksomhet

a)

Virksomhet i 2012:

Jeg har ferdigstilt det vitenskapelige arbeidet om flypassasjerers rettigheter
ved forsinkelse og kansellering, som hadde utgangspunkt i mitt
postdoktorprosjekt på Nifs. Etter at jeg tiltrådte på IOR ble
forskningsprosjektet mer vinklet mot offentligrettslige aspekter, slik som
spesiell forvaltningsrett og rettssosiologi. Videre har jeg utarbeidet
kursmateriell i forvaltningsrett (pedagogikk), og utgitt flere artikler
(forsknings-formidling). I tillegg har jeg hatt intern undervisning i
forvaltningsrett,
velferdsrett
og
metodelære,
samt
veiledet
masteravhandlingsskrivende. Av annen virksomhet nevnes ekstern
undervisning i erstatningsrett og dels velferdsrett for dommere, advokater,
forsikringsselskaper, nemnder mv., utvikling av eksamensoppgave og
sensurarbeid,
og
ledelse
av
Personskadeforbundet
LTNs
«Rettssikkerhetsfond».
b)

Publikasjoner i 2012:

-

«Flypassasjerers rettigheter ved forsinkelse og kansellering».
Manuset er under produksjon til å bli en bok. på ca. 500 sider
(Universitetsforlaget).

-

«Kurshefte i forvaltningsrett – et tematisert utvalg av sentrale
rettskilder», Gyldendal Juridisk, 2012.

-

«Årsakssammenheng og bevis i personskadeerstatningsretten: en
populærvitenskapelig fremstilling av generelle regler og de særskilte
kriterier for vurdering av nakkeslengskader», Nordisk
försäkringstidskrift nr. 2/2012
[46 sider].
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-

«Årsakssammenheng og bevis i personskadeerstatningsretten»,
I: «Personskadeoppgjør», 7. revidert utgave april 2012 [publisert på
Lovdata]. Støttelitteratur på 1. avdeling.

-

«NOU 2011: 16 Standardisert personskadeerstatning», Morten
Kjelland og Peter Hambro. Nytt i privatretten, 2012/2 s. 11–13.

2.

Undervisning ved Det juridiske fakultet

-

Kurs i forvaltningsrett (JUS2211): pbl-kurs, samt ordinære kurs
(obligatorisk + «frivillig» del)

-

Kurs i velferdsrett (JUS2211)

-

«Rettskilder til fots»

-

Veiledning av masteravhandlingsskrivende studenter, innen blant
annet forvaltningsrett, velferdsrett, erstatningsrett, transportrett.

3.

Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg

-

Jeg ble oppnevnt som leder av studentstipendkomiteen (Unifor) i
slutten av 2012, og arbeidet med å vurdere/innstille søknadene skjer
nå (primo 2013).

4.

Deltakelse i lovgivningsarbeid o.l.

-

Jeg er leder av Personskadeforbundet LTNs Rettssikkerhetsfond,
som behandler søknader om tilskudd til å kunne gjennomføre
domstolsbehandling
i
prinsipielle
saker
innen
erstatningsrett/velferdsrett.
Se
www.personskadeforbundet.no/?page_id=548

5.

Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom
fakultetet

-

Jeg har hatt flere kurs for Juristenes Utdanningssenter (JUS), hvor
jeg også er med i fagutvalget. I tillegg kommer kurs for dommere,
forsikringsselskaper mv. Som eksempler nevnes følgende:
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-

«Nyere rettspraksis i personskadeerstatningsretten, «dybdemodul» –
domsåret
2012»
(1,5
timer),
Det
årlige
personskadeerstatningsrettskurset, Sandefjord 9. november 2012.

-

«Hovedlinjer i erstatningsutmålingen – med utvalgte emner:
inntektstaperstatning, merutgiftserstatning, hjemmearbeidserstatning.
Utarbeidelse av et saksbehandlingsverktøy», JUS, Kongsberg 18–20.
april 2012.

-

«Årsakssammenheng
og
bevis
–
utarbeidelse
av
«saksbehandlingsverktøy» basert på nyere rettspraksis» (4 timer),
JUS, Kongsberg 18–20. april 2012.

-

«Hovedlinjer
i
personskadeerstatningsretten»
Kompensasjonsrettskurset, JUS, Oslo 15. mars 2012.

-

«NOU 2011: 16 Standardisert personskadeerstatning – hovedlinjer
og utvalgte modeller, samt en oversikt over gjeldende rettbeskrivelsene» (ca. 1,5 timer), Oslo 1. februar 2012.

-

«Tolkning og anvendelse av dommer – og utvalgte andre kilder» (ca.
2 timer, med integrerte gruppeoppgaver og veiledning),
Handelshøyskolen BI Forsikring, Gardermoen 25. april 2012.

6.

Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer

-

Jeg har også vært deltaker på de kursene hvor jeg har forelest, se
forrige punkt.

7.

Annen virksomhet

-

Fagutviklingsarbeid innen velferdsrett, både i form av å utarbeide
kurshefte (bokform) og som nettressurs: «Nettressurs for
Forvaltningsrett (NfF), se www.gyldendal.no/nff

-

Fagutviklingsarbeid innen erstatningsrett, i form av oppdatering av
«Nettressurs for Erstatningsrett (NfE), se www.gyldendal.no/nfe

(2

timer),
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-

Redaktør av ny modul hos Gyldendal Rettsdata, om
erstatningsrettsrett. Databasen er under utvikling. Redaksjonsråd er
nedsatt (2012), og databasen lanseres i år (2013).

-

Redaksjonsrådsmedlem i Tidsskrift for Erstatningsrett, velferdsrett
og forsikringsrett, Gyldendal Juridisk. Har avgitt diverse refereeuttalelser også i 2012.
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Asbjørn Kjønstad
Professor dr. juris

1.

Forskningsvirksomhet

a)

Virksomheten i 2012:

I 2012 har jeg vesentlig arbeidet med trygderettslige, helserettslige og
andre velferdsrettslige spørsmål. De nye alderspensjonsordningene og den
nye loven om helse- og omsorgstjenester har vært viktige utfordringer.
b)

Publikasjoner i 2012:

-

Folketrygdens alderspensjonsordninger, Jussens Venner. 2012. S.
85-157.

-

The development of patients' rights in Norway. In: Nordic Health
law in a European Context. Martinus Nijhoff Publishers 2012 ISBN
978-9004-22380-6. P. 111-125.

-

Velferdsrett I: Grunnleggende rettigheter, rettssikkerhet og tvang.
(Kjønstad og Syse, red.). Gyldendal Norsk Forlag A/S 2012 (ISBN
9788205430365) 627 s.

-

Velferdsrett II Barnevern- og sosialrett. (Kjønstad og Syse, red.).
Gyldendal Norsk Forlag A/S 2012 (ISBN 978-82-05-42426-5) 500 s.

-

Velferdsretten og det øvrige rettssystemet. I: Velferdsrett II
Barnevern- og sosialrett. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2012. S. 2558.

-

Taushetsplikt og opplysningsplikt. I: Velferdsrett II Barnevern- og
sosialrett. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2012. S. 145-192.

2.

Undervisning ved Det juridiske fakultet

-

Forelesninger i trygderett V 2012.

-

Forelesninger i velferdsrett V 2012.
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-

Forelesninger i velferdsrett H 2012.

-

Forelesninger i helserett H 2012.

-

Veileder for en doktorand (Imran Haider) som skriver avhandling
om folketrygdens inntektsbegrep.

-

Veileder for en student som skrev avhandling om Ny uføretrygd etter
lov om folketrygd.

3.

Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg

-

Styreleder for Det juridiske fakultets Lovsamlingsfond.

-

Styreleder for Senter for grunnforskning ved Det Norske
Videnskaps-Akademi.

-

Gruppeleder for rettsvitenskap i Det Norske Videnskaps-Akademi.

-

Medlem av komiteen for menneskerettigheter i Det Norske
Videnskaps-Akademi.

4.

Deltakelse i lovgivningsarbeid o.l.

-

Leder for Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden.

-

Leder for Skadenemnda for yrkesskadeforsikring og licensforsikring
(Forsikringsselskap, Sjømannsforbund og Rederiforening).

5.

Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom
fakultetet

-

Forelesning om «Gavepensjon og sluttpakke i trygderetten»,
Fredrikstad 16. februar 2012.

-

Forelesning om «Utlendingers rett til norske velferdsytelser»,
Trondheim 31. mai 2012.

-

Forelesning om «Framveksten av helserettigheter; hvor langt bør
rettsliggjøringen gå?», Larvik 1. oktober 2012.
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-

Forelesning
om
«Rettsaktivisme
og
Københavns Universitet 15. november 2012.

tobakkslovgivning»,

-

Foredrag om «Ny alderspensjon – ikke til å forstå», Litteraturhuset
23. november 2012.

6.

Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer

-

Konferanse om European Social Security (EISS), Budapest, Ungarn
20. og 21. september 2012.

7.

Annen virksomhet

-

Hovedredaktør for Tidsskrift for Erstatningsrett første halvdel av
2012. 150 sider (ISSN 1503-6782).

-

Fagredaktør for sosialrett i Norsk lovkommentar, Oslo. Siste
papirutgave 2008 (ISBN 978-82-05-39016-4). Ca 700 sider
sosialrett. Senere løpende revisjoner med elektroniske versjoner.

-

Leder for forskningsprosjektet «Et trygdesystem i sterk forandring»
(A Social Security System in Rapid Development).

-

Leder for forskningsprosjektet: «Rule of law»; under hovedprojektet
«Information and Interpretation of the retirement pension reform – a
matter of securing legal protection of citizen».

-

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.

-

Kreert som Æresdoktor ved Københavns Universitet 16. nov. 2012.
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Nertila Kuraj
Stipendiat

1.

Forskningsvirksomhet

a)

Virksomhet i 2012:

Starting working on my research project entitled «REACHing an
environmental regulation for nanotechnologies. Preventing and reducing
environmental impact of nano substances and nano materials through the
chemical policy and the shift of the producer responsibility within
REACH».
Currently focusing on the state of the art and the reviewing of literature on
the subject.
6.

Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer

-

Attended the National Seminar of 17-18 September, JUR 9202
(mandatory under part B of the PhD program)

-

Attended the seminar JUR9104 (mandatory under part A)
of 1011 September and delivered the essay «The definition of Torture in
the European Convention of Human Rights and the Italian
Anomaly» which was approved.

-

Attending part of the JUR9102 which should be completed in March
2013.

7.

Annen virksomhet

-

Worked on an article on nanotechnology in Food Law to be
published soon.
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Błażej Kuźniacki
Stipendiat

1.

Forskningsvirksomhet

a)

Virksomhet i 2012:

Work on my PhD project: "The Taxation of Controlled Foreign
Companies: Analysis of Justifiability and Potential Outcomes of
Introducing the CFC rules into Tax Law System in Poland".
b)

Publikasjoner i 2012:

-

Kuzniacki, Blazej (2012). Skuteczność polskich ogólnych norm
podatkowoprawnych jako narzędzi potencjalnie służących
zwalczaniu unikania opodatkowania przez wykorzystanie
kontrolowanych spółek zagranicznych (The effectiveness of general
Polish tax provisions as legal instruments potentially serve to combat
tax avoidance through the use of controlled foreign companies).
Toruński Rocznik Podatkowy 2012, pp. 30- 60.

-

Kuźniacki, Błażej (2012). Unikanie opodatkowania przez
wykorzystanie kontrolowanych spółek zagranicznych (Tax
Avoidance Through the Use of Controlled Foreign Companies),
Kwartalnik Prawa Podatkowego (Tax Law Quarterly) 2012, no. 2,
33-66.

-

Kuźniacki, Błażej (2012). Tax optimization of dividend payments selected methods, PTE Toruń Working Papers, no. 17/2012, pp. 113.

-

Kuźniacki, Błażej (2012). Proces harmonizacji prawa spółek w Unii
Europejskiej (The process of harmonization of company law in the
European Union), Zeszyty Naukowe Prawa Gospodarczego i
Handlowego (Scientific Papers of Economic and Commercial Law)
2012, no. 2, pp. 5-35.
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6.

Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer

-

JUR 9201: Nasjonalt doktorgradsseminar i rettsvitenskap 2012:
«Grunnleggjande rettar og privatrett» / «Fundamental Rights and
Private Law», B-seminar, 17-18 September 2012, Scandic Oslo
Airport Gardemoen.

-

JUR 9104: «EU- rett, EØS- rett og menneskerettigheter», A‐seminar,
modul 2, 10-11 September 2012, Oslo.

-

JUR 9102: Rettssosiologi, rettshistorie, rettsøkonomi, A‐seminar,
modul 2, 28-30 November 2012, Oslo.

-

JUR 9502: Internasjonalt seminar, My PhD International Conference
on «Social and Environmental Dimension of Sustainable
Development: Alternative Models in Central and Eastern Europe»,
Aktiv deltagelse, E-seminar, 16-17 October, 2012, Brussels.

7.

Annen virksomhet
Assistance in organising international tax seminar: «Tax treaties
development in Poland, Sweden and Norway», which will be held in
Łódź (Poland) on May 9-11, 2013.
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Julia Köhler-Olsen
Stipendiat

1.

Forskningsvirksomhet

a)

Virksomhet i 2012:

-

Prøveforelesning 14. mai 2012 over følgende oppgitt emne: Hvilken
samtykke- og nektingskompetanse har foreldre og barn ved religiøst
eller kulturelt motiverte kroppslige inngrep?

-

Forskningsopphold University College Cork, 2 artikler utarbeidet
som sammenfatter PhD-avhandling i engelske språk, 9.juli til 3.
august 2012. Publisering planlagt 2013.

b)

Publikasjoner i 2012:

-

Religionens plass i skolen. I: Utdanningsrettslige emner. Cappelen
Damm Akademisk 2012 ISBN 9788202358822. s. 455-468
HIOA

-

Forbud mot niqab og burka i den offentlige skolen. I:
Utdanningsrettslige emner. Cappelen Damm Akademisk 2012 ISBN
9788202358822. S. 469-482

2.

Undervisning ved Det juridiske fakultet

-

Rettskilder til fots

-

Menneskerettigheter

-

Folkerett

-

Metode 4. avdeling

-

Statsforfatningsrett PBL
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Jørn Lyngstad
Stipendiat

1.

Forskningsvirksomhet

a)

Virksomhet i 2012:

Prosjektet – «MVA i konsernforhold» - startet opp 1. oktober 2012. Det
innledende arbeid har i hovedsak bestått i gjennomgang og analyse av
rettsstoff knyttet til konkrete spørsmål innenfor prosjektets tema, og da
fortrinnsvis ECJ-praksis og norsk rettspraksis. Noe skrivearbeid er
påbegynt. En del tid er også brukt på ulike sonderinger knyttet til den
overordnede strukturering av temaet.
7.

Annen virksomhet

Jeg står – iht. avtale med mine respektive arbeidsgivere – i 40 % stilling
som
seniorskattejurist
i
Skattedirektoratet,
Rettsavdelingen,
Avgiftsseksjonen.
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Anders Løvlie
Stipendiat

1.

Forskningsvirksomhet

a)

Virksomhet i 2012:

Arbeidet med min phd-avhandling om det rettslige faktabegrepet
b)

Publikasjoner i 2012:

-

Løvlie, Anders (2012). Strafferettslig psykose - bevistema og
beviskrav. Kritisk Juss 38 (3-4) s. 158-180

-

Løvlie, Anders (2012). Til dere som ivrer mest for strakstiltak og
«det psykologiske prinsipp»: Tidsskrift for Norsk Psykologiforening,
oktober 2012.

-

Løvlie, Anders & Dahl, Alv A (2012). Fra villfarelse til
vrangforestilling - Hvordan ta feil i psykiatrisk og juridisk forstand.
Samtiden. Tidsskrift for politikk, litteratur og samfunnsspørsmål (3)
s. 86-100

5.

Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom
fakultetet

-

Diverse opplysningsvirksomhet i radio, tv, aviser og debatter, særlig
i forbindelse med Breivik-saken.

-

Foredrag på phd-programmet: «Internering og normering – om
fravær av forvaringsbestemmelser i Beredskapsloven».

7.

Annen virksomhet

-

Har hatt en kort permisjon for å prosedere en sak for Høyesterett i
plenum som blant annet gjaldt spørsmålet om domstolsprøving av
forvaltningsvedtak skal skje på grunnlag av det faktum som forelå på
vedtakstidspunktet, se HR-2012-2398-P og HR-2012-2399-P
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Eléonore Maitre-Ekern
Stipendiat

1.

Forskningsvirksomhet

a)

Virksomhet I 2012:

Starting PhD research within the project: ‘Preventing environmental
effects of products through producer responsibility’. Title topic of my own
project is: ‘Preventing environmental effects of products: extended
producer responsibility and the role of information’.
b)

Publikasjoner i 2012:

-

Online publication: Eléonore Maitre, «Environmental Liability and
the Protection of Biodiversity. Analysis of the EU and US Legal
Regimes», Jean Monnet Working Paper Series, Environment and
Internal
Market,
Vol.
2012/6,
http://www.tradevenvironment.eu/uploads/maitre_working_pa
per_2012_6.pdf

2.

Undervisning ved Det juridiske fakultet

-

Marking exams of the Bachelor and Master’s courses «EU
Substantive Law» (JUR1440 and JUS5440) and mock exams of the
Master’s course «International Environmental Law» (JUS5520)

6.

Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer
PhD seminars:

-

JUR 9103 Internasjonal rett (Oslo, 22-23 March)

-

JUR 9101 Rettsteori, vitenskapsteori og metode (Oslo, 22-23 May)

-

JUR 9104 EU, EØS og menneskerettigheter (Oslo, 11-12
September)
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-

Legal reasoning in research: linguistic interpretation and weighing
and balancing of principles (Leiden, 25-27 September)

-

JUR 9102, rettshistorie og rettssosiolog (Oslo, 28-29 November)
Conferences:

-

Rule of Law Conference (Oslo, May)

-

European Waste and Resource Days (Brussels, 7-8 November)

-

MILEN International Conference (Oslo, 23-24 November)

-

Research colloquium:
MILEN Research Group on Energy consumption and environmental
behaviour (Oslo, 25 June)

-

Institute of European Studies Colloquium (Brussels)

-

MILEN Research Group on Energy consumption and environmental
behaviour (Oslo, 26 November)

7.

Annen virksomhet

Learning Norwegian
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Dag Michalsen
Professor

1.

Forskningsvirksomhet

a)

Virksomhet i 2012:

2012 har gått med til å administrere den igangsatte 1814-forskningen og
selv forske frem flere bidrag som del av dette. 1814-forskningen består av
tre deler:
-

Nye perspektiver på Grunnloven

-

Historisk kommentarutgave til Grunnloven

-

The transformation of international law and Norwegian sovereignty
in 1814

Samlet ble det holdt 8 større flerdagsseminarer, bl.a. to internasjonale. Fra
høsten 2012 har jeg vært ved Senter for grunnforskning/The Centre for
Advanced Study (CAS) der Ola Mestad og jeg leder prosjektet ”The
transformation of international law and Norwegian sovereignty in 1814”.
b)

Publikasjoner i 2012:

-

Rettsvitenskapen i bokverket om Universitetet i Oslo 1811-2011,
Tidsskrift for rettsvitenskap 2012 s. 294-313

-

Englische und Norwegische Römerrechtsideologie des 19.
Jahrhunderts, Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte.
Germanistische Abteilung 2012 s. 315-339

-

Law as visual communication, Modeer, Kjell Åke; Sunnqvist, Martin
(eds): Legal Stagings. The Visualization, Medialization and
Ritualization of Law in Language, Literature, Media, Art and
Architecture. Museum Tuscelanum Press. København, 2012 s. 91-97

-

Rettshistoriske årstall. Pax forlag. Oslo 2012. 80s
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3.

Undervisning ved Det juridiske fakultet

-

Rettshistorie 3 avdeling, statsrettshistorie valgfag, yrkesetikk

4.

Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg

-

Medlem av Handelshøyskolen BIs forskningsetiske utvalg

5.

Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom
fakultetet

-

A Constitutional Moment? J. Fr. W. Schlegel and the legal journal
Astræa 1797-1799 . Konferanse: Law journals in political changes.
Oslo 07.- 08.06.12

-

Forarbeider og rettskildelære på første halvdel av 1800-tallet.
Seminar Hva kan forarbeidene fortelle. Oslo 12.06.12

-

Formell og materiell lovgivningskompetanse: Hvem skapte rett etter
1814? Seminar Grunnloven og borgernes politiske kompetanse.
Lysebu 30-- 31.08.12

-

Hva var et juridisk tidsskrift rundt 1800? Seminar: Til Nytte og
Fornøyelse. Vitenskap i 1700-tallets tidsskrifter. Det humanistiske
fakultet, UiO 01.06.12

-

Nye trender i norsk rettshistorieforskning. Seminar Nye trender i
rettsvitenskapen, Det Norske Videnskaps-Akademi , 09.05.12

-

Rettslige fortider. Seminar i PhD-programmet, Det juridiske fakultet
i Oslo, 28.11.12

-

Suverenitet og kontrakt i den moderne rettens historie. Seminar
Forskergruppen for rettskultur, Det juridiske fakultet i Bergen,
29.03.12

-

To
perspektiver
på
norsk
rettsvitenskap
1811-2011.
Gjesteforelesning. Forskerskolen i rettsvitenskap, Det juridiske
fakultet i Bergen 10.01.12

- 115 -

-

What is legal history in Norway? Konferanse: Storia e Diritto,
Quaderni fiorentini, Firenze 18.10.12

6.

Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer
Se over under 5. Jeg har dessuten deltatt på enkelte seminarer der jeg
selv ikke hold innlegg.

7.

Annen virksomhet

-

Medlem av redaksjonen Nytt Norsk Tidsskrift, Oslo

-

Medlem av redaksjonen Quaderni fiorentini. Per la storia del
pensiero giuridico moderno, Firenze

-

Professor II ved Det juridiske fakultet i Tromsø

-

Medlem av diverse forskningsprosjekter, se hjemmeside.
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Olav Haugen Moen
Stipendiat
1.

Forskningsvirksomhet

a)
Virksomhet i 2012: Permisjon frem til mars grunnet sekretæroppdrag
for arbeidsgruppe til evaluering av gjenopptakelseskommisjonen. For
øvrig arbeid med avhandlingen «Forvaltningsskjønnet»
b)

Publikasjoner i 2012: Rapport fra arbeidsgruppen for etterkontroll av
gjenopptakelseskommisjonen (sekretær).

2.

Undervisning ved Det juridiske fakultet

-

Kursundervisning i forvaltningsrett (3 kurs) og ex fac (3 kurs)

3.

Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg

-

Instituttrådet ved IOR.

-

Varamedlem fakultetsstyret.

-

Medlem stipendiatrådet.

4.

Deltakelse i lovgivningsarbeid o.l.

-

Sekretær
for
arbeidsgruppe
gjenopptakelseskommisjonen.

6.

Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer

-

Seminarer og kurs på fakultetets phd-utdanning.

-

Deltakelse nasjonalt phd-seminar september 2012.

-

Deltakelse nordisk forvaltningsrettslig konferanse.

7.

Annen virksomhet

-

Noteforfatter til Norges lover.

til

evaluering

av
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Benedikte Moltumyr Høgberg
Førsteamanuensis

1.

Forskningsvirksomhet

a)

Virksomhet i 2012:

I løpet av 2012 har jeg ferdigstilt arbeidet med tre artikler. Den ene er
utarbeidet i samarbeid med Alf Petter Høgberg og lyder tittelen «Tolkning
av Grunnloven». Artikkelen vil bli publisert i 2013. I tillegg foreligger to
artikler som skal publiseres i forbindelse med Grunnlovens 200 års
jubileum i 2014. Den ene er skal til Historisk Kommentarutgave og
omhandler Grl. § 97. Den andre studerer hvordan samfunnsutviklingen har
påvirket tolkningen av Grl. §§ 97 og 105.
2.

Undervisning ved Det juridiske fakultet

-

Manduksjoner i statsrett, folkerett og EØS-rett V2012 og H2012

-

Kurs i statsrett V2012 og H2012

-

PBL-kurs i statsrett V2012 og H2012

-

PBL-kurs i forvaltningsrett V2012 og H2012

3.

Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg

-

Førstevara til Instituttrådet – deltatt begge møter i 2012

-

Førstevara til Studentstipendkomiteen ved Universitetet i Oslo

-

Foredrag under møtet til Likestillingsutvalget 30. oktober 2012

4.

Deltakelse i lovgivningsarbeid o.l.

-

Sekretær for Stortingets rapport om menneskerettigheter i
Grunnloven, Dokument 16 (2011-2012), levert til presidentskapet
10. januar 2012.
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5.

Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom
fakultetet

-

Universitetet
i
Århus,
Danmark:
«Forholdet
mellom
grunnlovsrettigheter og internasjonale menneskerettigheter i lys av
Menneskerettighetsutvalgets forslag til grunnlovsendringer».
November 2012.

-

Utlendingsnemda: Kurs for UNEs jurister over 3 timer: «Den
juridiske metode. Særlig om internasjonale kilder.» November 2012.

-

Datatilsynet: «Grunnlovsfesting av menneskerettigheter. Særlig om
personvern og personopplysningsvern». September 2012.

-

Det juridiske fakultet i Bergen: NFR-prosjekt, Nye perspektiver på
Grunnloven: «Hvordan samfunnet har påvirket tolkningen av
Grunnloven §§ 97 og 105». September 2012.

-

Senter for rettsinformatikk (SERI), Radisson, Holbergs plass:
«Grunnlovsfesting av personvern og personopplysningsvern». Juni
2012.

-

Det juridiske fakultet i Bergen: NFR-prosjekt, Nye perspektiver på
Grunnloven: «Tolkning av Grunnloven §§ 97 og 105 – i endring med
samfunnsutviklingen?» Mars 2012

-

Det tverrfakultære forskningsområdet Kunnskap i skolen (KIS),
Blindern: «Grunnlovsfesting av retten til utdanning». Mars 2012.

6.

Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer

-

Konferanse vedrørende de nordiske konstitusjoner og internasjonale
menneskerettigheter, Universitetet i Århus, Danmark, 19-20.
november 2012.

-

Jubileumsseminar
for
Regional
komité
for
forskningsetikk, Soria Moria, Oslo 25. september 2012.

-

Seminar i anledning NFR-prosjektet Nye perspektiver på
Grunnloven, Det juridiske fakultet i Bergen, 3-4. september 2012.

medisinsk
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-

Personvernkonferanse i regi av Senter for rettsinformatikk (SERI),
Radisson, Holbergs plass Oslo, 12. juni 2012.

-

Seminar i anledning NFR-prosjektet Nye perspektiver
Grunnloven, Det juridiske fakultet i Bergen, 12. mars 2012

-

Seminar i lagtingssalen, Stortinget, i forbindelse med fremleggelse
av Menneskerettighetsutvalgets rapport, 10. januar 2012.

7.

Annen virksomhet

-

Deltakelse på pedagogisk seminar, Det utdanningsvitenskapelige
fakultet, V2012

på
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Amrei Müller
Postdoktorstipendiat

1.

Forskningsvirksomhet

a)

Virksomhet i 2012:

Starting post-doctoral research on the project: «Judicial Dialogues on the
Rule of Law: Inter-action between National Courts and the European Court
of Human Rights».
b)

Publikasjoner i 2012:

-

Helen Keller and Amrei Müller, «Das Zusammenspiel von
Bundesgericht und EGMR analysiert aus dem Blickwinkel der
Subsidiarität», 2012/1 Justice-Justiz-Giustizia (die Schweizer
Richterzeitung).

2.

Undervisning ved Det juridiske fakultet

-

Master’s Course on Public International Law: lecture on the answers
to a mock exam with questions about the UN’s obligations under
international human rights law; marking of the mock exams

-

Marking exams of the Master’s course «Public International Law»

3.

Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg

-

Teaching an 8-session module on «International Humanitarian
Law», Distance Learning Course on International Human Rights
Law, University of Nottingham, UK, Human Rights Law Centre

5.

Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom
fakultetet

-

Vejdeland and Others v Sweden, ECtHR, Application no. 1813/07, 9
Feb 2012, Presentation at the Forschungslunch, University of Zürich,
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Institut für Völkerrecht und ausländisches Verfassungsrecht,
Switzerland (March 2012).
-

«The Interaction between the ECtHR and National Authorities for
Securing ECHR-Rights and Democracy», presentation at the
MultiRights Seminar, Norwegian Centre for Human Rights (27 Nov
2012).

6.

Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer

-

MultiRights Annual Conference 2012, Oslo, 31 May – 1 June 2012.

-

Animal Law and Ethics, Reflecting on European, American and
Asian Concepts, Conference at the University of Zürich, 7-8 July
2012.

7.

Annen virksomhet

-

Peer reviews for the Canadian Journal of Peace and Conflict Studies

-

Learning Norwegian
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Iris Nguyen-Duy
Postdoktorstipendiat – delvis permisjon

1.

Forskningsvirksomhet

a)

Virksomhet i 2012:

-

Konstitusjonell rett (statsforfatningsrett) og komparativ offentlig rett
(postdoktorprosjektet handler om Stortinget, «Parlamentet for
forsvant»)

-

Kommunalrett

b)

Publikasjoner i 2012:

-

Iris Nguyên-Duy (2012). «La résolution des litiges Etat-collectivités
locales en Norvège», Revue de l’Institut du Monde et du
Développement, Eté/Summer 2012, pp. 71-83.

2.

Undervisning ved Det juridiske fakultet

-

Statsforfatningsrett (kurs + PBL-kurs: vår & høst 2012)

-

Introduction to the Norwegian Legal System (høst 2012)

-

Fransk for jurister (vår & høst 2012)

3.

Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg

-

Varamedlem for midlertidige vitenskapelige ansatte ved
Instituttrådet
(Institutt
for
offentlig
rett)
[http://www.jus.uio.no/ior/om/organisasjon/instituttradet/index.html]

6.

Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer

-

International workshop «Public Governance in Norway and in
France», 25.-26. oktober 2012, IOR/UiO (arrangør + innlegg).

-

Juristkongress 2012, 28.-29. November 2012 (deltaker)
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-

Pedagogisk kurs: Vurdering og eksamen (deltaker).

-

Deltaker på flere instituttlunsjer, konstitusjonelle lunsjer osv.

7.

Annen virksomhet

-

Utvikling av et tverrfakultært samarbeid mellom UiO (IOR & SV),
Universitetet Paris 1-Sorbonne og Universitetet i Lille (Frankrike),
knyttet til de internasjonale organisasjonene www.ola-europe.com
og www.imodev.org, bl.a. i komparativ kommunalrett og i
komparativ offentlig rett (public policies).

-

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.olaeurope.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 2012:

-

Arbeid med PhD-avhandling om samspillet mellom Den europeiske
menneskerettskonvensjon
og
medlemsstatenes
øvrige
folkerettsforpliktelser.

-

Gjesteforskeropphold som Excellence Fellow (boursier d'excellence)
ved Université de Genève, Faculté de Droit, 1. sep 2011 til 31. aug
2012, med professor Laurence Boisson de Chazournes som veileder
for oppholdet. Les mer om excellence fellow programmet her:
http://www.unige.ch/international/coopuniv/coordingen/excellence_
en.html.

b)

Publikasjoner i 2012:

-

«The ECHR and its Normative Environment: Difficulties Arising
from a Regional Human Rights Court’s Approach to Systemic
Integration». I: Fauchald & Nollkaemper (eds.) The Practice of
International and National Courts and the (De)Fragmentation of
International Law (Hart Publishing, Oxford, 2012) 117-38.

7.
Annen virksomhetrelasjoner, jur.fak., UiO.

Medlem av forskergruppen Internasjonale

-

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 2012:

-

Har arbeidet med avhandlingen: «Kunnskapsbasert utredning?
Utredning og analyse av virkninger i forberedelsen av
reguleringslover.».

b)

Publikasjoner i 2012:

-

«Administrative sanksjoner, reaksjoner og straff i akvakulturloven» Rapport til Fiskeri- og kystdepartementet (114 s).

-

«Digital mobbing - noen rettslige spørsmål.» I: Utdanningsrettslige
emner. Cappelen Damm Akademisk. (8 s.)

2.

Undervisning ved Det juridiske fakultet

-

Forelesning 4 timer: Rettskilder og informasjonssøking (DRI2020)
(september)

-

Forelesning 6 timer: Forvaltningsrett, miljørett og velferdsrett
(JUS2211) (november)

-

Forelesning 6 timer: Forvaltningsrett, miljørett og velferdsrett
(JUS2211) (mai)

4.

Deltakelse i lovgivningsarbeid o.l.

-

Leder av arbeidsgruppe nedsatt av Fiskeri- og kystdepartementet
som 26. april avga rapporten «Administrative sanksjoner, reaksjoner
og straff i akvakulturloven».

-

Medlem av barnehagelovutvalget («Øye-utvalget») som 17. januar
avga NOU 2012: 1.
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5.

Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom
fakultetet

-

«Evaluering av lover», foredrag, Juristkongress 2012, 30. november

-

«Netto lovnytte? – Drømmen om en politisk algoritme, Utfordringer
ved kost-nytte-analyse i regelforvaltningen», foredrag, Nordisk
forvaltningsrettslig seminar, Bergen, 24. august

-

«Foretak som bryter miljølovgivningen – sanksjoner og reaksjoner»,
foredrag, Selskapsrettslunsj 29. mai

-

Ulike foredrag om lovgivning på barnehagesektoren, for avdeling for
økonomiog
styring
(Kunnskapsdepartementet),
«Kunnskapsbanken» (Kunnskapsdepartementet), Barnehageforum
(Fylkesmannen i Oslo og Akershus), Fagdag for barnehagesektoren
(Fylkesmannen i Troms), Arbeids- og sosialrettslunsjen,
Hovedorganisasjonen Virke og Norsk Kvinnesaksforening.

-

I tillegg har jeg avholdt 4 kurs over to dager i «Praktisk
regelteknikk» i regi Juristenes Utdanningssenter.

6.

Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer

-

PhD-seminar: «New perspectives on constitutionalism under
conditions of globalization», 11. til 12. oktober, Oslo

-

Nordisk forvaltningsrettslig seminar, 23. til 24. august, Det juridiske
fakultet, Universitetet i Bergen

7.

Annen virksomhet

-

Sekretær for Det nordiske administrative forbund, den norske
avdeling frem til 1. april.

-

Foreldrepermisjon totalt rundt 5 måneder

.
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Froukje Maria Platjouw
Stipendiat

1.

Forskningsvirksomhet

a)

Virksomhet i 2013:

-

Doktorgradsstipendiat

-

Utenlandsopphold i Nederland at The Centre for Environmental Law
and Sustainability i høsten.

5.

Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom
fakultetet

-

Conserving Our Ecosystems: The Need to Recognize a Coherent
Legal System as an Important Element of the Ecosystem Approach.
10th Annual Colloquium of the IUCN Academy of Environmental
Law «Global Environmental Law at a Crossroad», 2012-07-01 2012-07-05

-

Conserving our Ecosystems: The Need to Recognize a Coherent
Legal System as an Important Element of the Ecosystem Approach.
The Rule of Law for Nature; 2012-05-09 - 2012-05-11

-

De bescherming van ecosystemen in een gefragmenteerd
rechtssysteem. (The protection of ecosystems in a fragmented legal
system). Amsterdam Centre of Environmental Law and
Sustainability; 2012-11-06 - 2012-11-06

-

Economic Value Judgments on Parts of Ecosystems: Challenges to
the Ecosystem Approach. Ecosystem Services, Economic Valuation,
and Environmental Equity: Complementary or Contradictory?; 201206-30 - 2012-06-30, UiO

-

Environmental Law & The Ecosystem Approach: Consistency in the
Regulation of Value Judgments on Ecological Systems. PhD Project
Evaluation; 2012-01-26 - 2012-01-26, UiO
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-

Environmental law, Coherence, and the Ecosystem Approach. Milen
Research School; 2012-06-15 - 2012-06-15, UiO

-

Legal challenges to an ecosystem approach in the marine
environment. Natural resources law research group lunch seminar;
2012-09-21 - 2012-09-21, UiO

-

Legal challenges to the application of an ecosystem approach in the
marine environment. ‘Økosystemtilnærming i marine havområder’
Svalbard; 2012-09-03 - 2012-09-05, UiO

-

Sustainable Ecosystems: The Role of Law for the Realization of the
Ecosystem Approach. SUM Rio+20 Mini-Conference; 2012-03-02 2012-03-04, UiO

6.

Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer

-

10th Annual Colloquium of the IUCN Academy of Environmental
Law «Global Environmental Law at a Crossroad», Baltimore
(Maryland, USA)

-

Workshop «Ecosystem Services, Economic
Environmental Equity: Complementary or
Baltimore (Maryland, USA)

-

The Rule of Law for Nature, international conference in Oslo

-

Milen Research School, seminar (Oslo)

-

Seminar «Økosystemtilnærming i marine havområder» Svalbard

-

SUM Rio+20 mini conference (Oslo)

7.

Annen virksomhet

-

Utenlandsopphold i Amsterfam høsten 2012

Valuation, and
Contradictory?»,
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Michael Reiertsen
Stipendiat

1.

Forskningsvirksomhet

-

Phd-avhandling med arbeidstittel «Subsidiarity and the European
Convention on Human Rights Article 13»

2.

Undervisning ved Det juridiske fakultet

-

Basisgruppe 1. avd (20 timer)

-

3 kurs i sivilprosess (3x18 timer)

-

Forelesning «The Norwegian Legal System», Inst. for lingvisitkk
UiO (2 timer)

-

Sensorveiledning Jur 400, høst 2012, dag 1 del 2

5.

Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom
fakultetet

-

Foredrag «EMK og kommunene» (45 min), holdt på to kurs i regi av
Juristenes Utdanningssenter (Dypdykk i forvaltningsretten og
Juristkongress)

-

Kurs á 4 timer om administrative sanksjoner for Statens
landbruksforvaltning

-

Redning eller vingestekking? (Aftenposten 24. januar 2012)

-

Oppgaveretting og sensur i «Rettsstat og menneskerettigheter»,
juridisk fakultet UiB

-

Sensor 2 masteravhandlinger UiB
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6.

Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer

-

Obligatoriske Phd seminarer: Avhandlingsskriving; Forskningsetikk;
Internasjonalisering; Rettsteori, vitenskapsteori og metode;
Rettshistorie, rettssosiologi og rettsøkonomi

-

Multirights Annual Conference

-

Juristkongress 2012 og Dypdykk i forvaltningsretten (også som
foredragsholder)

7.

Annen virksomhet

-

Redaksjonell medarbeider Gyldendal norsk lovkommentar
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Anne Robberstad
Professor

1.

Forskningsvirksomhet

a)

Virksomhet i 2012:

Fortsatte studier i sivilprosess og straffeprosess, herunder bevisrettslige
emner. Arbeid med forskningsetiske spørsmål, særlig plagiatbegrepet og
god henvisningsskikk. Forskningstermin annet halvår.
b)

Publikasjoner i 2012:

-

«Formål og krav til rettsaken» i Anders Ravik Jupskås (red.):
«Akademiske perspektiver på 22. juli», Oslo, s 177-180

-

«Systemet svikter» (om rettssaken etter 22. juli) i Aftenposten 2.1.12

-

«Vrangforestillinger»
Klassekampen 30.7.12

-

«Jus, faktum og bevis» (i 22. juli-saken), innlegg i Aftenposten
30.8.12

-

«Primitivt syn på bevis» (svar på innlegg fra S. Eskeland) i
Aftenposten 4.11.12

2.

Undervisning ved Det juridiske fakultet

-

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

-

Basisgruppe for 1. studieår

-

Veiledning og sensur av masteroppgaveskrivende.

(om

tilregnelighetsbevis),

kronikk

i
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5.

Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom
fakultetet

Foredrag:
-

I Europarettsforum: Kommentar til avhandlingen «Bevisspørsmål
ved EU-domstolens prøving av proporsjonalitetsprinsippet» av
Benita Tjørn

-

Om
bevisbyrde,
foredrag
diskrimineringsombudet

-

Foredrag for Lotteri- og stiftelsestilsynet i Førde om tvisteloven og
om spesielle prosessuelle spørsmål av betydning for de to tilsynenes
arbeidsområde.

-

Foredrag om ofres rettsstilling for Nasjonalt støttegruppenettverk

-

Foredrag i Dansk Kriminalistforening, DJØF, i København: «Skal
ofret være vidne eller part?», sammen med professor Eva Smith,
Københavns universitet.

hos

Likestillings-

og

Media:
-

Intervjuer vedrørende blant annet 22. juli-saken, bistandsadvokatrollen, bevis i straffesaker og andre prosessrettslige spørsmål.

6.

Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer

-

Medarrangør og innlegg på Evalueringsseminar om tvisteloven (UiO
og advokatfirma Haavind i samarbeid).

7.

Annen virksomhet

-

Leder av Nasjonalt utvalg for gransking av redelighet i forskning
(Granskingsutvalget)

-

Medlem
av
fagutvalg
(Bistandsadvokater)

-

Leder av bedømmelseskomité for 1.amanuensisstilling

i

Juristenes

Utdanningssenter
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Inger-Johanne Sand
Professor

1.

Forskningsvirksomhet

a)

Virksomhet i 2012:

Jeg har hatt forskningstermin hele 2012. Deler av mars og oktober –
desember ble tilbrakt i London der jeg leste og skrev på artikler ved
Institute of Advanced Legal Studies, samt deltok på seminarer og
forelesninger ved Birkbeck, Queen Mary, Westminster og LSE. Jeg har
skrevet ferdig seks artikler innenfor til dels nokså ulike tema innenfor
rettsteori, rettssosiologi, konstitusjonell rett og EU-rett. En artikkel er
publisert, de andre kommer i 2013, evt 2014. Jeg organiserte et
internasjonalt phd-seminar i oktober omkring nye bøker om «international,
societal and sociological constitutionalism» med fire framstående
internasjonale gjesteforelesere og nordiske deltakere. I tillegg til det som er
skrevet har jeg arbeidet videre innenfor den tematikk som phd-seminaret
tok opp, dvs internasjonaliseringen og den bredere samfunnsmessige
forståelse av konstitusjons-begrepet.
b)

Publikasjoner i 2012:

-

«Hybrid Forms of Governance», red. Niels Åkerstrøm Andersen and
Inger-Johanne Sand, Basingstoke UK: Palgrave-Macmillan, 2012

-

«Hybridization, Change and the Expansion of Law» i «Hybrid
Forms of Governance», red. Niels Åkerstrøm Andersen and IngerJohanne Sand, Basingstoke UK: Palgrave-Macmillan, 2012

-

«International Law between Global Trade, Human Rights, New
Technologies and Ethics – A Reflection on Different Legal
Cultures» I «Pro natura. Festskrift til Hans Christian Bugge», red.
Inge Lorange Backer, Ole Kristian Fauchald, Christina Voigt, Oslo:
Cappelen, 2012.
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-

«Rettssosiologisk teori i komplekse samfunn: Hva slags teori har vi
behov for?» i Kritisk Juss, nr.3-4, 2012.

2.

Undervisning ved Det juridiske fakultet

-

Ex.fac forelesninger, vår og høst

-

Phd-kurs med forelesninger i rettsteori og rettssosiologi, på phdprogrammet

-

Organisert valgfritt 2-dageres phd-seminar om «Societal
Constitutionalism», med internasjonale forelesere og nordiske
deltakere, og med egen forelesning

-

For øvrig forskningstermin hele 2012

3.

Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg

-

Medlem av tverrfaglig utvalg oppnevnt av Nfr for å utarbeide utkast
til nytt grunnlag og program for «Europa i endring»-programmet,
juni – august

-

Medlem av styret for ARENA-programmet, UiO,

-

Leder av Forskningsetisk utvalg ved Høgskolen i Oslo og Akershus
fram til 01.04.12

-

Medlem av utvalg ved UiO for å utarbeide forslag til et nytt
tverrfaglig master-program i Global Governance ved UiO

5.

Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom
fakultetet

-

Gjesteforelesning, «The many codes of constitutions and their
relevance to the current crisis», Det juridiske fakultet, Københavns
Universitet, februar

-

Kommentator ved midtveis-evaluering om «The justificatory
practices of the European Court of Justice», Københavns Universitet,
februar
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-

Phd-forelesning, rettsteori, Universitetet I Bergen, mars,

-

Gjesteforelesning, «The qualities of a rule-of-law court system when
confronted with complex and political cases. Experiences after the
22. of July trial in Norway», Westminster University, november

6.

Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer

-

«Forfatning og unntakstilstand», seminar som ledd i 1814prosjektene for forskergruppen Rett, samfunn og historisk endring,
UiO, framleggelse av paper, for publisering, februar

-

«The normative anatomy of society. Relations Between Norms and
Laws in the 21st Century», Rättssosiologiska institutionen, Lunds
Universitet, april, med key-note forelesning

-

«Justice in Risk Society», konferanse ved fakultet i regi av
forskergruppen Samfunnskontroll og rettssikkerhet, med forelesning,
juni

-

«Socio-legal conversations across systems in a world in crisis»,
workshop, Queen Mary University, London, september

-

«European Legal Method», konferanse, Copenhagen Business
School, København, November, framleggelse av paper, med sikte på
publisering i bok

7.

Annen virksomhet

-

Phd-bedømmelse, av avhandling «Exceptions and Norms. The Law
on Natural Disasters», Københavns Universitet

-

Phd-bedømmelse, av rettsteoretisk avhandling om rettsliggjøring,
«Law as Ouroboros», European University Institute, Firenze

-

Evaluering av forskergruppene ved Det juridiske fakultet, Erasmus
Universitet, Rotterdam, november

-

Forskningsopphold, oktober – desember, ved Institute of Advanced
Legal Studies, London.
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Kirsten Sandberg
Professor, studiedekan

1.

Forskningsvirksomhet

a)

Virksomhet i 2012:

Jeg har arbeidet med spørsmål om barns rettigheter (barns rett til å bli hørt,
barn i konflikt med loven, barn og media), barnevern og annen norsk
barnerett. Medlemskap i FNs barnekomité innebærer at jeg er i Genève
nærmere tre måneder i året, men jeg får erfaring, kunnskap og ideer som
kan brukes i forskningen.
b)

Publikasjoner i 2012:

-

Høstmælingen, Kjørholt og Sandberg (red.), Barnekonvensjonen.
Barns rettigheter i Norge, 2. utg, Universitetsforlaget 2012

-

Barns rett til å bli hørt, i ovennevnte bok, s. 90-118

-

Asylsøkende barns rettigheter, i ovennevnte bok, s. 282-309

-

Rettsforholdet mellom barn og foreldre i utdanningssammenheng, i
Henning Jakhelln (red.), Utdanningsrettslige emner, Cappelen
Damm Akademisk 2012, s. 539-557

-

Grunnlovfesting av barns rettigheter, i Tidsskrift for familierett,
arverett og barnevernrettslige studier nr. 1 2012, s. 1-5

-

Rt. 2011 s. 1439 – foreldreansvar etter dødsfall og det biologiske
prinsipp, i Nytt i privatretten

2.

Undervisning ved Det juridiske fakultet

-

Forelesninger i barnerett valgfag, vår

-

Forelesninger i velferdsrett (2. studieår, 6 timer), vår og høst

-

Kurs i metode (4. studieår), høst
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-

Kurs i rettskildelære (1. studieår), høst

-

Veiledning av en PhD-stipendiat, om barnevern på strafferettens
område

-

Veiledning av masteroppgaver i barnerett

3.

Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg

-

Dekanatet som studiedekan

-

Medlem av klageutvalget i Norges forskningsråd

-

Medlem av styringsgruppa for det tverrfakultære forskningsområdet
KiS, Kunnskap i Skolen, UiO

-

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

4.

Deltakelse i lovgivningsarbeid o.l.

-

Arbeidsgruppe om barnebortføring under Justisdepartementet, første
møte i desember

5.

Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom
fakultetet

-

Child Protection and Children’s Rights, Cork, Irland 5. januar

-

Hva er best for barnet? Om det biologiske prinsipp i forbindelse med
omsorgsovertakelse, Leangkollseminaret for leger og psykologer, 9.
mars

-

Alle barns rett til utdanning – barnekonvensjonen, barnevernloven
og opplæringsloven sett i sammenheng, barnevernkonferanse arr. av
Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Klækken 10. mai

-

Child Protection and Children’s Rights in Norway, Praha 6. juni

-

Jenters rettigheter etter FNs barnekonvensjon, konferanse om Køn
og ret i Norden, København 13. september
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-

Juvenile justice and children’s rights: The position of the UN
Committee, Nikosia, Kypros, 10. oktober

-

Norsk barnevern i et internasjonalt perspektiv – Hvor står vi? Bufdirkonferanse, Oslo, 24. oktober (og på skype for Svenska
barnombudsmannen 26. november)

-

Participation, Youth Justice and the UK: The Perspective of a
UNCRC Committee Member, Belfast 20. november

-

Children’s Rights and the Media, particularly the Internet: A
Norwegian Perspective, Seoul 3. desember

6.

Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer

-

Ekspertmøte i Wien om rettssystemet for barn i konflikt med loven,
januar

-

Vulnerability workshop med Martha Fineman, august

-

Forskerseminaret Køn og ret i Norden, Europa og globalt, arr. av
Københavns universitet, september

-

Konferanse for europeiske barneombud, Nikosia, oktober

-

Konferanse om barns deltakelse arr. av det nord-irske barneombudet,
Belfast, November

-

Workshop i Praha 6. juni, i forbindelse med Bufdirs
samarbeid med barnevernmyndighetene i Tsjekkia

7.

Annen virksomhet

-

Medlem av FNs komité for barns rettigheter, med tre sesjoner à fire
uker i Genève, januar-februar, mai-juni og september-oktober

-

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

-

Redaksjonsmedlem i Tidsskrift
barnevernrettslige spørsmål

for

familierett,

bilaterale

arverett

og
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-

Medlem av barnerettsutvalget ved Juristenes Utdanningssenter

-

Medlem i styret for Løvenskiolds legat

-

Medlem av fagrådet for Norsk Fosterhjemsforening

-

Varamedlem i Børsklagenemnda
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Eivind Smith
Professor

1.

Forskningsvirksomhet

a)

Virksomhet i 2012

I 2012 har en viktig del av min virksomhet vært konsentrert om fullføring
av to bøker og av en rekke artikler og rapporter, til dels i tett interaksjon
med kolleger fra andre fagmiljøer i eller utenfor UiO. I denne sammenheng
og/eller med sikte på seminarer m.v. har jeg også samarbeidet med en
rekke eksterne institusjoner, derunder Stortingets presidentskap, Difi og
NIBR.
Også forskergruppen for konstitusjonelle (norske og komparative) studier
har krevd tid, lokalt og som ledd i det interfakultære samarbeidet om
demokratiforskning som den er en del av.
Dessuten har internasjonal virksomhet som vanlig opptatt en god del av
min tid. Som en refleks av dette arbeidet var det en glede å bli utnevnt til
ridder (chevalier) i den franske æreslegionen (Ordre National de la Légion
d’Honneur). Aix-Marseille) 9. september.
b)

Publikasjoner i 2012

-

Det norske flernivådemokratiet/ Marit Reitan, Jo Saglie, Eivind
Smith (red.). Oslo 2012: Abstrakt forlag. 359 s.

-

Konstitusjonelt demokrati. Statsforfatningsretten i prinsipielt og
komparativt lys. 2. utg. Bergen: Fagbokforlaget, 2012. 513 s.

-

Likeverdighet mellom stat og kommunesektor/ Marthe Indset, Jan
Erling Klausen, Geir Møller, Eivind Smith, Hilde Zeiner. Oslo,
2012: NIBR/Telemarksforskning. 262 s.

-

Les fonctions symboliques des constitutions. In: Michel Troper et
Dominique Chagnollaud (eds.), Traité international de droit

- 141 -

constitutionnel. Tome I: Théorie de la Constitution (Paris, 2012:
Dalloz) p. 767-795.
-

Old and protected? On the «supra-constitutional» clause of the
Constitution of Norway. In: Israel Law Review Vol. 44:3 (2012) pp.
369-388.

-

The renewal of the Constitution, or on the vagueness of key words.
In: Journal of constitutional law/Revue de droit constitutionnel.
(Istanbul) 1/2012 p. 629-645.

-

Likheter og skillelinjer i nordisk forvaltningsrett. I: Förhandlingarna
vid Det 39:e nordiska juristmøtet. (Stockholm, 2012: Utgivna av den
svenska styrelsen) s. 621-630.

-

Høyesterett som statsmakt: Innordnet, men uavhengig? I: Nils
Asbjørn Engstad m.fl., Dommernes uavhengighet. Den norske
dommerforening 100 år (Bergen, 2012: Fagbokforlaget) s. 149-179.

-

Innledning. Det norske flernivådemokratiet – sett ovenfra og
nedenfra (sammen med Marit Reitan og Jo Saglie). I: Marit Reitan
m.fl. (red.), Det norske flernivådemokratiet. (Oslo, 2012: Abstrakt
forlag) s. 9-30.

-

En naturlov? Om kommunenes plass på bunnen av
forvaltningshierarkiet. I: Marit Reitan m.fl. (red.), Det norske
flernivådemokratiet. (Oslo, 2012: Abstrakt forlag) s. 31-66.

-

KS i det norske flernivådemokratiet (sammen med Gro Sandkjær
Hanssen og Jo Saglie). I: Marit Reitan m.fl. (red.), Det norske
flernivådemokratiet. (Oslo, 2012: Abstrakt forlag) s. 311-339.

-

Nasjonal styring og lokal autonomi i flernivådemokratiet (sammen
med Marit Reitan og Jo Saglie). I: Marit Reitan m.fl. (red.), Det
norske flernivådemokratiet. (Oslo, 2012: Abstrakt forlag) s. 341356.

-

Den smale sti. Noen kommentarer om å forvalte rikdom. Nytt Norsk
Tidsskrift 1/2012 s. 92-97.
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-

The straight and narrow path. Reflections on managing wealth. I: On
managing wealth. A collection of articles based on presentations at a
seminar arranged by Norges Bank and the Norwegian Academy of
Science and Letters 8 November 2011 (Oslo, 2012: Norges Banks
skriftserie/Occasional Papers No. 45)

-

Flere menneskerettigheter i grunnloven? Lov og Rett 2012 s. 323338.

-

Norway - Supreme Court on non-retroactivity of new legislation
regarding crimes of war. Public Law 2012 (London) pp. 577-578.

-

Uavhengig myndighetsutøvelse. Statlige forvaltningsorganers
rettslige status og posisjon overfor ledelsen av den utøvende makt
(Kongen og departementet). Vedlegg til Difi-rapport 2012:7
Uavhengig eller bare uavklart? Organisering av statlig
myndighetsutøvelse (s. 47-79).

-

Les juges constitutionnels et parlements. Annuaire international de
justice constitutionnelle. XXVII(2011) s. 357-362.

-

Er statsforvaltningen bundet av loven? Kommuneloven 20 år.
Artikkelsamling.
(Oslo,
2012:
Kommunalog
regionaldepartementet) s. 23-29.

-

European integration seen from the outside: Norway. EIR newsletter.
Year IV, no. 45 - September 2012. Bucharest: European Institute of
Romania,
p.
1-3.
http://www.ier.ro/documente/newsletter_2012_en/newsletter_
September_2012.pdf

-

Feilskjær om Grunnloven. Aftenposten, 01.03.2012 [kronikk]

-

Hvilke menneskerettigheter i grunnloven? Dagbladet, 12.03.2012
[kronikk]

-

Institutter mot undergangen? (med Ann-Helen Bay). Forskerforum
4/2012 [kronikk]
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-

22.-juli-kommisjonen og regjeringens skjebne. I: Verdens Gang
15.08.2012 [kronikk].

2.

Undervisning ved Det juridiske fakultet

-

Undervisning på norsk i statsforfatningsrett (forelesninger, skriving
og gjennomgang av fakultetsoppgaver)

-

Undervisning på engelsk
law/Constitutional law»

-

Veiledning av stipendiater og masteravhandlingsstudenter,

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), medarrangør av og foredrag på seminarer om konstitusjonelle emner i
Lagtingssalen, på internseminarer i flere departementer, ved Eidsvoll
1814, på flere kurs i regi av Juristenes utdanningssenter …

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.

i

«Introduction

to

Norwegian
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7.

Annen virksomhet

-

Leder av den historisk-filosofiske klassen, Det Norske VidenskapsAkademi 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

-

Doktorgradsbedømmelse i Oslo

-

Lektoratbedømmelse i Thórshavn

-

Deltagelse i beredningsutvalg under Riksbankens Jubileumsfond
(Stockholm)

-

Medlem av en rekke redaksjonsråd for vitenskapelige tidsskrifter
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Mats J. Iversen Stenmark
Stipendiat

1.

Forskningsvirksomhet

a)

Virksomhet i 2012:

-

Arbeid med doktorgradsavhandlingen
strafferettslige reguleringen av korrupsjon.

2.

Undervisning ved Det juridiske fakultet

-

Undervisning i strafferett og straffeprosess for studentene på
mastergradsstudiet i rettsvitenskap. I tillegg sensur av
mastergradavhandlinger innen forskjellige fagområder.

5.

Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom
fakultetet

-

Foredrag og innledninger i ulike fora om rettslige aspekter ved
korrupsjonsfenomenet. - Sensor på Politihøyskolen i Oslo.

6.

Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer

-

Deltakelse i ulike seminarer arrangert av fakultetet, i tillegg til
enkelte eksterne nasjonale seminarer om korrupsjon, bl.a. den årlige
antikorrupsjonskonferansen arrangert av PwC og Transparency
international.

om

den

nasjonale
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Jo Stigen
Professor

1.

Forskningsvirksomhet

a)

Virksomhet i 2012:

I år ble jeg ansvarlig faglærer i straffeprosess, og mye arbeid har gått med
til å sette meg inn i og utføre nye arbeidsoppgaver. Det er spennende å ha
et hovedansvar for et fag; å være med å kvalitetssikre og bygge opp
pensum-, forelesnings- og kurstilbudet. Jeg har holdt alle
strafferettsforelesningene og deler av straffeprosessforelesningene. Dette
betaler seg i form av stadig økt innsikt og oppdatering.
Ved siden av strafferett og straffeprosess, er jeg ansvarlig faglærer i
International criminal law og International law in practice – mock trial, og
disse fagene er blitt videreutviklet.
Jeg har veiledet spesielt mange masteroppgaver dette året, og dessuten
veileder jeg en Ph.D.-stipendiat.
Jeg har hatt en utstrakt foredragsvirksomhet og samarbeidet med bl.a.
Norges røde kors, Forsvarets stabsskole, Dommerforeningen og PRIO. I
tillegg tar arbeidet som redaktør i Nordic Journal of Human Rights.
Jeg har hatt et utstrakt samarbeid med media, særlig i forbindelse med 22.
juli-saken, hvor jeg var en ekspertkommentator for blant annet NRK, BBC
World og Al-Jazeera, og jeg har opptrådt bl.a. i polsk, nederlandsk,
bulgarsk og brasiliansk fjernsyn.
Forsettet for 2013 er å publisere mer igjen, og jeg er godt i gang med en ny
artikkel innenfor norsk strafferett, som er hovedsatsingsfeltet mitt nå.
b)

Publikasjoner i 2012:

-

Nordic Journal of Human Rights 2012, nr. 1-4 (red.).
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2.

Undervisning ved Det juridiske fakultet

-

Internasjonal strafferett

-

Folkerett

-

Strafferett

-

Straffeprosess

-

Basisgrupper

-

Public international law

-

Peace and conflict

-

Transitional justice

-

Manuduksjoner

-

Ph.d.-veiledning

-

Masterveiledning

-

Sensur

-

Oppgaveutvalget 4. avd.

5.

Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom
fakultetet

-

Utstrakt foredragsvirksomhet,
Forsvarets Stabsskole

-

Undervisning ved Universitetet for miljø og biovitenskap

-

Undervisning Høgskolen i Gjøvik

-

Opptredener i norsk og utenlandsk mediarer

bl.a.

Domstolsadministrasjonen,
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7.

Annen virksomhet

-

Redaktør i Nordic journal of human rights

-

Editorial board, Forum for international criminal and humanitarian
law

-

ELSA Norge, høye beskytter

-

Lovstafetten Oslo, høye beskytter
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Sigrid Stokstad
Stipendiat

1.

Forskningsvirksomhet

a)

Virksomhet i 2012:

-

Ferdigstillelse av phd-avhandling. Innlevert 30. mars 2012. Forsvart
i disputas 27. november 2012.

-

Ansettelse som gjennomføringsstipendiat til 1. desember 2012.

b)

Publikasjoner i 2012:

-

«Kommunene og statsforvaltningen – selvstyre og underordning i
særlovgivningen» i Reitan, Saglie og Smith Det norske
flernivådemokratiet (2012)

-

Kommunalt selvstyre. Kompetansefordelingen mellom Stortinget,
statsforvaltningen og kommunene. Phd-avhandling UiO 2012.

2.

Undervisning ved Det juridiske fakultet

-

Kursundervisning i statsrett og forvaltningsrett.

4.

Deltakelse i lovgivningsarbeid o.l.

-

Utredning «Stemmerett for 16- og 17-åringer? Rettslige aspekter»
for Kommunal- og regionaldepartementet.

5.

Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom
fakultetet

-

«Norsk kommunalt selvstyre i en folkerettslig målestokk – Det
europeiske charteret om lokalt selvstyre» på JuristKongress og
Juskurs

-

«Kommuners rettssikkerhet i tvister med staten – et komparativt
blikk» på Kommune- og fylkeskommuneadvokatenes fagforum
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-

Kommentar
om
«Lokalitetsprincippet
i
den
danske
kommunalfuldmagt set i forhold til forsyningsvirksomhed» på
Nordisk forvaltningsrettslig seminar

7.

Annen virksomhet

-

Prosjektleder for FoU om statlig klagebehandling av kommunale
vedtak.
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Vibeke Blaker Strand
Førsteamanuensis

1.

Forskningsvirksomhet

a)

Virksomhet i 2012:

Gjennomføringsstipendiat 1.1.-31.7. Særlig sentralt var arbeidet med å utgi
min doktorgradsavhandling som bok, samt publisering av min
prøveforelesning (se nedenfor)
b)

Publikasjoner i 2012:

-

Monografi: «Diskrimineringsvern og religionsutøvelse. Hvor langt
rekker individvernet?», Gyldendal 2012, 552 s.

-

Artikkel: «En diskrimineringsrettslig tilnærming versus en
velferdsrettslig tilnærming for bedring av utsatte grupper og
individers rettsstilling» s. 55-80 i Retfærd 2012 nr. 1.

-

Artikkel i antologi: «Balancing an individual and a structural
approach towards gender equality, the question of the police hijab»
s. 219-249 i «Scandinavian women's law in the 21st century », DJØF
Forlag, Nielsen, Ruth; Tvarnø, Christina D. (red.)

2.

Undervisning ved Det juridiske fakultet

Førsteamanuensis ved Norsk senter fra menneskerettigheter fra 1.8.
-

Høsten 2012 underviste jeg en dobbelttime i Diskriminering- og
likestillingsrett.
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5.

Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom
fakultetet

-

16. 10.2012: Foredrag ved årsmøtet til Kristne Friskolers
Landsforening, med tittel: «Vernet mot diskriminering er ikke sikret
i religionsundervisningen på friskolene».

-

17.11.2012: Deltakelse i «Verdibørsen» NRK P2. Samtale med
professor Eivind Smith om rettighetsfesting, ledet av programleder
Kai Sibbern.

-

7.12.2012: Innlegg på konferanse i regi av SMR «Group Autonomy
and Its Critics - Human Rights Perspectives». Tittel: «Protection
against gender discrimination when dealing with employment in
religious communities - the Norwegian approach».

-

10.12.2012: Innlegg på RIKS-seminar om «Stereotypier i
utdanningen - kjønn, etnisitet, seksualitet og religion». Innleggets
tittel: «Skoleelevers vern mot diskriminering i religiøse
privatskoler».

6.

Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer

-

Deltakelse på arrangementer i tilknytning til KVIBALD.

-

Deltakelse på arrangementer i tilknytning til forskergruppen i
rettigheter, 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.

-

Varamedlem i Likestillings- og diskrimineringsnemnda fra april
2012.
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Ulf Stridbeck
Professor

1.

Forskningsvirksomhet

a)

Faglig utvikling:

-

År 2012 har jeg deltatt på og arrangert forskjellige faglige seminarer
innen for strafferett, straffeprosess, rettspsykologi og rettspsykiatri i
inn og utland.

b)

Publikasjoner:

-

Norwegian legal safeguards and the Criminal Cases Review
Commission (sammen med Svein Magnussen), I Cincinnati Law
Review (forthcoming)

-

Opening Potentially Wrongful Convictions – Look to Norway
(sammen med Svein Magnussen). The Criminal Law Quarterly vol.
58/2012, s 267-282

-

Utilregnelighet under radaren? Gjenopptakelseskommisjonens
vurdering av saker med tvil om tilregnelighet – en pilotstudie
(sammen med Pål Grøndahl), i Lov og Rett 2012, s 301-312

-

Hvitvaskingsloven – spilleregler for det finansielle markedet
(sammen med advokat Roar Østby), i Skjult – et hefte om
skatteparadis, kapitalflukt og hemmelighold, hefte utgitt av
Changemaker og Tax Justice network – Norge 2012

c)

Pågående prosjekter:

-

Nordic Network for research on Psychology and Law (NNPL):
Rettspsykologi

-

TiG (Tilregnelighet i Gjenåpningssaker) s.m. Pål Grøndahl,
Kompetansesenteret for rettspsykiatri
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-

SAI (Self Administrative Interview) s.m. Asbjørn Rachlew og
Håkon Johannessen, Oslo politidistrikt

-

KOS (Kunnskap om Sakkyndighet), s.m. Pål Grøndahl,
Kompetansesenteret for rettspsykiatri og Cato Grønnerød,
Psykologisk institutt

-

Falske tilståelser

-

Lovkommentar: Hvitvaskingsloven, Håndbok for praktikere
(Gyldendal forlag), (redaktør og forfatter, sammen med flere)

2.

Undervisning ved Det juridiske fakultet

-

Ansvarlig lærer i strafferett

-

Faglærer i straffeprosess

-

Faglærer i etikk

-

Veiledning

-

Stipendiatveiledning

3.

Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg

-

5. avd. ansvarlig

-

Medlem av PMR

-

Instituttrådet, IOR, varamedlem

-

Likestillingsutvalget, varamedlem

4.

Deltakelse i lovgivningsarbeid o.l.

-

Leder
av
arbeidsgruppen
Gjenopptakelseskomisjonen

5.

Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom
fakultetet

-

Wadahlseminaret, Vitnepsykologi, (7-12 januar 2012)

om

etterkontroll

av
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-

Stortingets utredningsenhet, Uriktige domfellelser i USA, (10.
februar 2012)

-

The Innocence Project, New York, How to deal with innocence in
Norway (22 mars 2012)

-

International Conference on Prevention of Wrongful Convictions,
August 6th-8th, 2012, Changchun, China. Legal Safeguards Prevent
Wrongful Convictions

-

Kompetansesenteret for fengsels-, sikkerhet- og rettspsykiatri,
Dilemmaer og utfordringer i norsk rettspsykiatri, Gaustad 4.
september 2012

-

Gjenopptakelseskommisjonen, A Critical view on the NCCC. –
SCCRC visiting NCCC (7. September 2012)

-

Arbeiderpartiets stortingsgruppe, Norsk rettspsykiatri – hva nå?,
Stortinget 24. september 2012

-

JUS – strafferettskurs, Avhør, Oslo 10. oktober 2012

-

Hvitvaskkonferensen 2012, Forskning om hvitasking, Sundvollen
hotell 8-9. november 2012

-

Kapitalflyktkonferensen 2012, Skatt og hvitvasking, Høgskolen i
Asker og Akershus 15. november 2012

-

8 myter om troverdighet, 23. november 2012, Advokatfirma Hjort

6.

Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer

-

Wadahlseminaret, 7-12 januar 2012 (faglig leder)

-

AP-LS (American Psychology and Law Society) Conference, Puerto
Rico, USA, 14-16 mars 2012

-

Nordisk prosessrettsmøte, 17-18. august 2012, Rånäs slott, Uppsala

-

International Conference on Prevention of Wrongful Convictions,
August 6th-8th, 2012, Changchun, China
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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

-

Contributing
Editor,
The
Wrongful
Convictions
Blog
(http://globalwrong.wordpress.com/category/western-europe/)

-

Diverse kommentarer til Breiviksaken. Fast ekspert for TT (Sveriges
NTB), radiointervju i The Wire, Australian radio, radiointervju i
Rear Vision, a weekly program broadcast on ABC Radio National,
intervjuer Al Jazera osv
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Aslak Syse
Instituttleder. Professor

1.

Forskningsvirksomhet

a)

Virksomhet i 2012:
Grunnlaget for og innholdet i faget velferdsrett, herunder spesielt om
tvangspsykiatri og rettspsykiatri, inkludert rettslige spørsmål knyttet
til mennesker med rusproblemer og psykiske lidelser, diverse
helserettslige
spørsmål,
herunder
aktiv/passiv
dødshjelp,
samtykkeproblemer mv.
Videre har jeg arbeidet med erstatningsrettslige spørsmål, og da mest
vedr. pasientskader.
Endelig har jeg arbeidet med prinsipielle, diskrimineringsrettslige
spørsmål, menneskerettslige spørsmål knyttet til mennesker med
funksjonsnedsettelser og personer med psykiske lidelser er blitt satt
særlig i fokus.

b)

Publikasjoner i 2012:

-

Sammen med Asbjørn Kjønstad: Velferdsrett I: Grunnleggende
rettigheter, rettssikkerhet og tvang. 5. utg. Gyldendal Juridisk 2012
(ISBN 9788205430365) 627 s.

-

Sammen med Asbjørn Kjønstad (red.): Velferdsrett II Barnevern- og
sosialrett. Gyldendal Juridisk 2012 (ISBN 978-82-05-42426-5) 500
s. 4. utg. Forfatter av kapittel 3 Klage over tildelingsvedtak etter
velferdslovgivningen og kapittel 7 Samtykkekompetanse,
integritetsvern og tvangsbruk

-

Sammen med Stein Evju: Jobbnekt for røykere. Dagens næringsliv
2012; Volum 123.(81) s. 40

-

Sammen med Reidun Førde: Pasientrettigheter og prioriteringer åtte år etterpå. Kronikk. Dagens medisin 2012 (6)
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-

NOU 2012: 17 Om kjærlighet og kjøletårn: strafferettslige spørsmål
ved alvorlige smittsomme sykdommer. Sammen med Brumoen,
Trine Kjus; Fangen, Kim; Frøland, Stig Sophus; Hofmann, Bjørn;
Hognerud, Inger-Lise; Keller-Fløystad, Jannicke; Moseng, Bera
Ulstein; Skjelmerud, Anne; Søbstad, Øystein; Thorheim, Karl Otto;
Træen, Bente.

-

Human Rights, Health Care, and Coercion in Norwegian Health
Law. I: Nordic Health law in a European Context. Martinus Nijhoff
Publishers 2012 ISBN 978-9004-22380-6. s. 137-157

-

Rettigheter for barn med funksjonshemning. I (Høstmælingen,
Kjørholt, Sandberg (red.): Barnekonvensjonen. Barns rettigheter i
Norge. 2. utg.. Universitetsforlaget 2012 ISBN 9788215018584. s.
204-232

-

Om grunnlovsfesting av rett til opplæring. I: Jakhelln og Welstad
(red.): Utdanningsrettslige emner. Cappelen Damm Akademisk 2012
ISBN 9788202358822.

-

Straffetrussel mot spredning av allmennfarlige sykdommer – er det
hensiktsmessig?. I: Backer, Fauchald, Voigt (red.): Pro Natura :
Festskrift til Hans Christian Bugge på 70-årsdagen 2012.
Universitetsforlaget 2012 ISBN 978-82-15-01953-6. s. 494-517s. 96100

-

Videreføring
på
det
familierettslige
området
og
i
arbeidsmarkedspolitikken. Store omstillinger i helseretten. Tidsskrift
for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2012 s. 6-50

-

Tredeling av foreldrepenger - juss eller juks?. Leder, Tidsskrift for
familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2012 s. 71-75

-

Pasientrettigheter - jus og fag. Leder. Tidsskrift for Den norske
legeforening 2012; Volum 132.(4) s. 384

-

Straff, behandling og rettferdig gjengjeldelse. Kommentar. Tidsskrift
for Den norske legeforening 2012; Volum 132.(7) s. 841-842

- 159 -

-

Surrogati og foreldreskap. Kommentar. Tidsskrift for Den norske
legeforening 2012; Volum 132. (9) s. 983-984

-

Redaktør for Norges lover: lovsamling for helse- og sosialsektoren
2012-2013. Gyldendal Juridisk 2012 (ISBN 9788205428935) 1040 s.

-

Hovedrevisjon til Norsk Lovkommentar av kommentarene til
Psykisk helsevernloven,

-

Pasient- og brukerrettighetsloven, Steriliseringsloven, Abortloven,
Kontantstøtteloven og folketrygdloven kap. 14.

2.

Undervisning ved Det juridiske fakultet

-

Oppgavegjennomgang og kurs i velferdsrett 2. studieår.

-

Forelesninger i trygderett, sosial vernerett og helserett spesialfag.

3.

Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg

-

Instituttleder ved IOR, og derved
forskningsutvalg og instituttledergruppe

4.

Deltakelse i lovgivningsarbeid o.l.

-

Ledet et lovutvalg om strafferettslige spørsmål ved smittespredning
av allmennfarlige smittsomme sykdommer, avgitt som NOU 2012:
17

-

Medlem av det nasjonale Steriliseringsrådet, i henhold til
steriliseringsloven, vårsemesteret 2012

5.

Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom
fakultetet

-

Forelest om rettssikkerhet og bruk av tvang i behandling ved Det
medisinske fakultet, UiO, og ved ulike høgskoler, kommuner og
institusjoner

medlem

av

Fakultets
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-

Forelest om ulike helse- og sosialrettslige tema ved kurs arrangert av
Statens helsetilsyn, Juristenes Utdanningssenter, Fylkesmenn,
sykehus, poliklinikker og enkelte andre

-

Foredrag ved flere anledninger om strafferettslig (u)tilregnelighet,
herunder blant annet i Kriminalistforeningen og KROM-seminar

6.

Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer

-

KROM-seminar jan. 2012

-

Gjesteforeleser Universitet i Zimbabwe, Harare februar 2012.
Herunder deltakelse i masterprogrammet ved South and East African
Research Centre for Women’s Law

-

International Congress om strafferettspsykiatri, Miami, USA april
2012

-

Europeisk trygderettslig konferanse, Budapest, september 2012

-

Kontrollkommisjonskonferanse Bergen oktober 2012

7.

Annen virksomhet

-

Redaktør
av
Tidsskrift
Barnevernrettslige spørsmål

-

Medlem av den norske redaksjonen i tidsskriftet Retfærd

-

Medlem av redaksjonsrådet i Tidsskrift for Velferdsforskning

for

Familierett,

Arverett

og
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Azin Tadjdini
Stipendiat

Forskningsvirksomhet
a)

Virksomhet i 2012:

Arbeidet med avhandlingen «Constitutional De-Secularization
Afghanistan, Iran and Iraq and the Impact on Human Rights».

in

b)

Publikasjoner i 2012:

-

The Organization of Islamic Cooperation and Regional Challenges
to International law, Amsterdam Law Forum, Vol.4 no 2, 2012.

2.

Undervisning ved Det juridiske fakultet

-

Kurs og pbl i statsforfatningsrett

-

Veiledning av masteroppgave

5.

Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom
fakultetet

-

«Demonstrer heller for ytringsfrihet og mot vold», sammen med T.S.
Kornmo og I.Sandal, Aftenposten 21.09.2012

-

Ordstyrer «Blasfemi i Pakistan», 24.09.2012, i regi av Amnesty,
LIM og Visjonsfourm, Fredshuset

-

«Majestetsfornærmelsen», sammen med S.Rehman, VG 25.09.2012

-

Paneldeltaker, «Menneskerettigheter i Iran», 10.10.2012, Amnesty
og Iran Human Rights

-

Foredrag «The Great Game- betydningen for fremveksten av
moderne konstitusjoner i Afghanistan og Iran», 21.11.2012, Senter
for grunnforskning (CAS)
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6.

Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer

-

Presentasjon på folkerettslunsj, «Regional International Law and the
OIC», 30.05.2012

-

Nordisk workshop «Islamic Law», 30-31.08. 2012, Universitetet i
Bergen, med presentasjon.

-

Seminar «Køn
presentasjon.

-

Nordisk
seminar
«Internationale
konvensjoner
og
det
konstitusjonelle vern av menneskerettigheter», 19.-20.11.2012
Aarhus

-

Kvinnelige dommere i den muslimske verden, 17.-18.12.2012,
Institutt for Kriminologi og Rettssosiologi, Oslo

-

PhD-seminar: B-seminar, 11.-12.10.2012, Oslo

-

PhD-seminar: A-seminar, 22.-24.05.2012, Oslo

-

PhD-Seminar: A-seminar, 17.-19.04.2012, Oslo

-

Nasjonalt doktorgradsseminar, 17.-18.09.2012, Oslo

7.

Annen virksomhet

-

Styremedlem i LIM (Likestilling, Integrering, Mangfold)

og Ret», Universitetet

i

København, med
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Synnøve Ugelvik
Stipendiat

1.

Forskningsvirksomhet

a)

Virksomhet i 2012:

Forskningsopphold hele vårsemesteret 2012 ved Wolfson College,
University of Cambridge. Forskningsvirksomheten dreier seg rundt
doktorgradsskriving, deltakelse på seminarer i inn- og utland, og noe
publiseringsvirksomhet.
b)

Publikasjoner I 2012:

Bok:
-

Hudson, B. and Ugelvik, S. (2012): Justice and Security in the 21st
Century: Risks, Rights and the Rule of Law. London:Routledge.

Bokkapitler:
-

Hudson, B. and Ugelvik, S. (2012): «Introduction.» I: Justice and
Security in the 21st Century: Risks, Rights and the Rule of Law. (s.
1-21)
London:Routledge.

-

Ugelvik, S.: «States of security: How the Lisbon Treaty changes
areas of freedom, security and justice.» I: Justice and Security in the
21st Century: Risks, Rights and the Rule of Law. London:Routledge.
(s. 216-234)

Artikler:
-

Ugelvik, S.: «Mot et harmonisk Europa?: Om utviklingen av den
strafferettslige kontrollen i EU, og hvordan denne kan føre til et
mindre likeverdig fellesskap.» I: Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift
2012 ;Volum 136.(1) Suppl. 35 s. 36-54.
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6.

Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer

-

Paperpresentasjon «A Europe in harmony? Music theory in play at
the challenges for EU of harmonisation, unity and crime control» på
konferansen Justice and Security in the 21st Century, Institutt for
«kriminologi og rettssosiologi, UiO, 1.juni 2012.

-

Deltakelse på symposiet «Legitimacy and Criminal Justice»,
Institute of Criminology, University of Cambridge, 2.-4.mai 2012.

-

Deltakelse på seminaret «ULTIMA RATIO: Is the General Principle
at Risk in our European Context?», International Institute for the
Sociology of Law, Oñati, 3.-4.februar 2012.

7.

Annen virksomhet

Intervju:
-

Ugelvik,
Synnøve;
Foss,
Arild
S.
«Open borders - closed Europe.» Science Nordic [Internett] 201207-12

-

Ugelvik, Synnøve; Kanestrøm, Jorun. «Økt mistenkeliggjøring og
kontroll også i Norge.» www.uio.no [Internett] 2012-06-12

Verv:
-

Varamedlem i Fakultetsstyret ved Det juridiske fakultet.
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Geir Ulfstein
Professor

1.

Forskningsvirksomhet

a)

Virksomhet i 2012:

Søknad til finale om Senter for fremragende forskning, og arbeid med
oppstart av PluriCourts – Centre for the Study of the Legitimate Roles of
the Judiciary in the Global Order, etter at søknaden fikk tilslag. Ledelse av
European Research Council-prosjektet MultiRights sammen med professor
Andreas Føllesdal og av ECRP-prosjektet International Courts through the
National Prism: the Impact of Judicial Dialogue.
b)

Publikasjoner i 2012:

-

Føllesdal,
Andreas;
Ulfstein,
Geir:
Den
europeiske
menneskerettighetsdomstolen og Høyesterett - uavhengighet og
demokratisk kontroll. I: Dommernes uavhengighet. Fagbokforlaget
2012 ISBN 978-82-450-1110-4. s. 443-461

-

Keller, Helen; Ulfstein, Geir (eds): UN Human Rights Treaty
Bodies. Cambridge University Press 2012 (ISBN 978-1-107-006546) 500 s. Studies on human rights conventions(-)

-

Ulfstein, Geir: Compliance with the Kyoto Protocol - Experiences
and Prospects. I: Pro Natura : Festskrift til Hans Christian Bugge på
70-årsdagen 2012. Universitetsforlaget 2012 ISBN 978-82-1501953-6. s. 532-545

-

Ulfstein, Geir: Den rettslige betydningen av avgjørelser fra
menneskerettslige konvensjonsorganer. Lov og rett 2012 ;Volum
51.(9) s. 552-570

-

Ulfstein, Geir: Depoliticizing compliance. I: Promoting Compliance
in an Evolving Climate Regime. Cambridge University Press 2012
ISBN 978-0-521-19948-3. s. 418-434
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-

Ulfstein, Geir: Individual complaints. I: UN Human Rights Treaty
Bodies. Cambridge University Press 2012 ISBN 978-1-107-00654-6.

-

Ulfstein, Geir:
The Relationship Between Constitutionalism and
Pluralism. Göttingen Journal of International Law 2012 ;Volum 4.(2)

-

Ulfstein, Geir; Keller, Helen: Conclusions. I: UN Human Rights
Treaty Bodies. Cambridge University Press 2012 ISBN 978-1-10700654-6.

-

Ulfstein, Geir; Keller, Helen: Introduction. I: UN Human Rights
Treaty Bodies. Cambridge University Press 2012 ISBN 978-1-10700654-6.

-

Geir Ulfstein: «Treaty regimes» in the Oxford Guide to Treaties,
Duncan B. Hollis (ed.) (Oxford University Press 2012) pp 428-448

2.

Undervisning ved Det juridiske fakultet

-

Folkerettsforelesninger

-

Forelesninger masterstudiet Public International Law

-

Forelesning på PhD-kurs

5.

Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom
fakultetet

-

Arctic Law and the Svalbard Treaty, UNIS, Svalbard (23.01.)

-

Norge og internasjonale menneskerettigheter: fra aktivist til sinke?
Kulturutvalget, DNS (23.03.)

-

Urfolks land- og ressursrettigheter og konsultasjonsrettigheter etter
menneskerettighetene, Sametinget (19.03.)

-

Can Law Save the Climate, Paneldebatt Gamle Festsal, UiO (04.09.)

-

The Law in these Parts, Paneldebatt om film, Litteraturhuset (18.09.)

-

The Svalbard Treaty, Skype-forelesning Potsdam University (18/10)
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-

The Russian-Norwegian boundary, ArcticNet, Vancouver (14.12.)

-

Round table on the South China Sea, PRIO (02.10.)

-

Human Rights Treaty Bodies, Minerva Centre, Jerusalem, (12.09.)

7.

Annen virksomhet

-

Utredning om «The Council of Europe and the OSCE: Enhancing
Co-operation and Complementarity through Greater Coherence» for
Europarådet

- 168 -

Christina Voigt
Førsteamanuensis

1.

Forskningsvirksomhet

a)

Virksomhet i 2011:

I 2012 har jeg fokusert på ferdigstilling og publisering av flere
vitenskapelige artikler og bidrag i bøker. Videre har jeg hatt to større
redaktørarbeider (Festskrift Bugge og «Rule of Law for Nature»). Sammen
med Hans Christian Bugge har jeg organisert og gjennomført en stor
internasjonal konferanse («Rule of Law for Nature», mai 2012). Som ESIL
Lecture 2012 har jeg intervjuet ICJ dommer Bruno Simma (Oslo, Gamle
festsal 10.9.2012). På undervisningssiden overtok jeg fagansvar for
International Environmental Law and International Climate Change and
Energy Law. Til slutt brukte jeg en god del tid på diverse verv og
funksjoner som medlem av PFF, utenlandsansvarlig faglærer, styremedlem
i UiO:Energi og norsk redaktør for Retfærd.
b)

Publikasjoner:

Bøker:
-

Voigt, Christina (eds.) «Rule of Law for Nature», Cambridge University Press, kommer ut i 2013

-

Backer, Inge Lorange, Fauchald, Ole Kristian and Voigt, Christina
(eds.) (2012) Pro Natura - Festskrift til Hans Christian Bugge (Oslo:
Universitetsforlaget) ISBN 978-82-15-01953-6.

Artikler:
-

Voigt, Christina (2012) Up in the Air – Aviation in the EU ETS and
the Question of Jurisdiction, 2011-2012 Cambridge Yearbook of
European Legal Studies 14 (CYELS), 475-506.
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-

Voigt, Christina (2012) Year in Review, Country Report: Germany,
21 Yearbook of International Environmental Law (YbIEL) 2010
(Oxford: Oxford University Press).

-

Voigt, Christina (2012) Instrument Choice and Replication, EUI
Working Paper RSCAS 2012/58, European University Institute,
Firenze,
http://globalgovernanceprogramme.eui.eu/researchpublications-2/working-papers
or:
http://cadmus.eui.eu/handle/1814/24297.

-

Voigt, Christina (2012) The Durban Platform Agreement – Seven
Reasons for a Protocol, 15/3 Ethics, Policy and the Environment,
276-282.

-

Voigt, Christina (2012) Rule of Law for Nature – Ideas and
Developments, 42:3 Environmental Policy and Law, 164-166.

-

Voigt, Christina (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 Christian 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.

Tidskrifter (red.):
-

Retfærd 01/2012

2.

Undervisning ved Det juridiske fakultet

-

Undervisning i International Climate Change and Energy Law,
International Environmental Law og Right to Peace (forelesninger
og seminarer)

-

Eksamenssensor
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-

Studentveiledning: 4 oppgaver (30-studiepoeng)

-

PhD veiledning (1)

-

Moot court, dommer

3.

Deltakelse I universitets- og forskningsrådsutvalg

-

Utenlandsansvarlig faglærer, Det juridiske fakultet

-

Medlem av Programmrådet for forskerutdanning (PFF)

-

Styremedlem UiO:Energi

4.

Deltakelse i lovgivningsarbeid o.l.

Utarbeidelse av utredning: «Differential Treatment in Multilateral
Environmental Agreements», Miljøverndepartementet (2012)
5.

Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom
fakultetet

Undervisning utenom fakultetet:
-

31.07.2012: What is International Environmental Law and why do
we need it?, UiO, summerschool

-

13.11.2012: Internasjonal, regional og nasjonal miljørett, UMB, Ås

Faglige foredrag:
-

15. 02. 2012: Up in the Air: Aviation in the European Emissions
Trading Scheme, Cambridge University, Center for European Legal
Studies

-

17.04.2012: Hvor forpliktende er internasjonale avtaler? CREE
brukerseminar, Håndverkeren, Oslo

-

17.04.2012: Kvotehandel og flytrafikk - en utfordring for
suverenitetsprinsippet? IOR Instituttlunsj
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-

20.04.2012: Legal issues of the Durban Platform Agreement,
International Conference on the Legal Architecture of the Durban
Agreement, Oslo, Miljøverndepartementet

-

26.04.2012: Paneldebatt (deltaker) «Expectations for Rio+20. Two
Generations at Rio+20», Litteraturhuset, Oslo

-

09.05.2012: The Principles of Integration and Environmental
Integrity, «Rule of Law for Nature», internasjonal konferanse, IOR,
Oslo

-

18.05.2012: Instrument Choice and Replicability, EUI Seminar «The
Dominance of Climate Change», Firenze, Italy

6.

Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer

I tillegg til dem som er nevnt ovenfor: 13.-15. 09.2012, ESIL bi-annual
conference, Regionalism in International Law, Valencia, Spania
7.

Annen virksomhet

-

Tverrfakulært forskningsprogram «Miljøendringer og bærekraftig
energi» (MILEN), medlem av faglig koordineringsgruppe

-

Noteforfatter, Norges Lover

-

Norsk redaktør for ’Retfærd’

-

Medlem, editorial board, Journal of Human Rights and the
Environment (Edward Elgar Publishing) (siden 2012)

-

Medlem, editorial board, Resource Management Theory & Practice
(Thomson Reuters for the Resource Management Law Association
of New Zealand (RMLA)) (siden 2012)

-

Medlem, Global Network for the Study of Human Rights and the
Environment (GNHRE) (siden 2012)

-

PluriCourts, Norwegian Center of Excellence, University of Oslo,
School of Law, Coordinator for research sector «Environment»
(http://www.pluricourts.net/)
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-

Lead Counsel on Climate Change, Center for International
Sustainable Development Law (CISDL)

-

Gjennomføring av en internasjonal konferanse «Rule of Law for
Nature», 9.-11. mai 2012

-

Intervju med ICJ dommer Bruno Simma, Gamle festsal, UiO, ESIL
Lecture 2012, 10. september 2012

-

Internasjonaliseringsår 2012: Leder av offentlig debattmøte: «Can
Law Save the Climate?», Gamle festsal, 5. september 2012

-

Besøk på Cornell University i Ithaca og University of Denver –
møter
og
forhandlinger
om
studentutvekslingsavtaler
(utenlandsansvarlig faglærer), USA, 5.11.-11.11.2012

-

Medlem av den norske delegasjonen til UNFCCC COP 19, Doha,
Qatar, 27.11.-10.12. 2012 (co-chair/fasilitator av to agendapunkter
under FN forhandlingene)
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Nikolai K. Winge
Stipendiat

1.

Forskningsvirksomhet

a)

Virksomhet i 2012:

Jeg leverte min doktoravhandling til bedømmelse 28. mars 2012.
Prøveforelesning og disputas ble gjennomført 4. oktober samme år.
Doktoravhandlingen har tittelen «Kampen om arealene» og reiser
spørsmålet om dagens rettsregler er egnet til å sikre helhetlige vurderinger
av arealbruk i norske utmarksområder. Avhandlingen gis ut på
Universitetsforlaget våren 2013.
Emnet for prøveforelesningen var: «Overprøving av forvaltningsvedtak
som kan påvirke målet om bærekraftig utvikling: Systemer for overprøving
og prøvingsinstansens stilling i de skandinaviske land.» En bearbeidet
versjon av forelesningen publiseres i Retfærd våren 2013.
Siden 1. mai 2012 har jeg vært ansatt som prosjektleder ved Institutt for
landskapsplanlegging ved UMB på Ås. Jeg har imidlertid beholdt
kontakten med fagmiljøene ved Institutt for offentlig rett, og vil både delta
på seminarer og undervise ved fakultetet i tiden som kommer.
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Tone Linn Wærstad
Stipendiat (80 % stilling, i foreldrepermisjon til og med 15. april)

1.

Forskningsvirksomhet

a)

Virksomhet i 2012:
Arbeid med doktorgradsavhandling: Minority Women’s Equality
Rights at the Dissolution of Marriage

b)

Publikasjoner i 2012:

-

Wærstad, Tone Linn, Bokanmeldelse av Rubya Mehdi (red.) og
Jørgen S. Nielsen (red.): Embedding Mahr in the European legal
system, Tidsskrift for rettsvitenskap 01-02/2012, side 228-233

5.

Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom
fakultetet

-

Wærstad, Tone Linn: «Alternative Dispute Resolution based on
Religious Law seen in a Human Rights Perspective» Foredrag på
seminaret
«Religious
minorities
and
legal
pluralism».
Utenriksdepartementet, 28. August 2012.

-

Wærstad, Tone Linn : «Challenges in Researching Traditional
Muslim Practices of Mediation and Reconciliation in Marital
Disputes» Foredrag på seminaret: «Islamic and Muslim law:
Perspectives» Centre for Middle Eastern and Islamic Studies,
University of Bergen, 30-31 August 2012
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Yang Hua
Gjesteforsker

Achievements:
-

«Revelation of the legal practice of land reclamation in Hong Kong
to the China Mainland », published on Legal Science Monthly in
January 16, 2013 (in Chinese)

-

«Strategic choice for China to cope with climate change», completed
and sent to journal (in Chinese)

«The Legal Regulation of Land Reclamation in China», completed
and sent to journal (in English)
«The Research on the Land Reclamation in China», book draft has
been completed, 200,000 Chinese words.
Presentations:
-

«The Environment Protection Problems in China», on the conference
of Natural Resource Exploitation, Environment and Minority Culture
in Economic Development, September 20-21, Oslo, Norway.

-

«The Legal Regulations on Land Reclamation in China », research
report on the seminar of Law Faculty of Oslo University, February
22, 2013.

Research projects as follows:
-

Chinese National Philosophy and Social Science Project: «The Legal
Regulation of Land Reclamation in China National Marine
Development Strategy» Authorized Serial Number is 12CFX096,
Project Leader.

-

Talent Subsidy Scheme of Shanghai Dawn Plan: «The implementation of the legal system of the climate change and the
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challenges facing our country», Authorized Serial Number is
2009SG52, Project Leader.
Academic Activities Attended:
Lectures:
-

Sep 10: International Law and Contemporary Challenges: Which
Role for the ICJ? Host/Person: Judge Bruno Simma

-

Oct 11: Sustainable tax governance through Global Fiscal
Transparency: Presentation of a research project. General tax treaties
vs TIEAs. Hosts/Person: Professor Pasquale Pistone、Frederik
Zimmer

-

Nov 4: Guest Lecture, Jan Klabbers: International organizations: the
need for legitimacy and control.

Conferences:
-

Sep 20-21: Norwegian Center for Human Rights: Natural Resource
Exploitation, Environment and Minority Culture in Economic
Development.

-

Nov 22-23: MILEN Research School: MILEN International
Conference 2012: Advancing the research and policy agendas on
sustainable energy and the environment.

-

Dec 3: Research Group on the International Law of Contract: The
future of European Contract Law

-

Dec 8-9: The Department of Criminology and Sociology of Law:
The 2nd Oslo International Symposium on Capital Punishment
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Frederik Zimmer
Professor

1.

Forskningsvirksomhet

a)

Virksomhet i 2012:

I april bevilget NFR fem millioner kroner til prosjektet Sustainable tax
governance in developing countries through global tax transparency.
Undertegnede er prosjektleder, i tett samarbeid med professor Pasquale
Pistone, Wirtschaftsuniversität Wien og universitetet i Salerno. Prosjektet
har medarbeidere i Oslo, Wien, Brasil, Colombia, Uruguay, Uganda og
Syd-Afrika.
Ellers virksomhet som vanlig.
b)

Publikasjoner i 2012:

-

Zimmer, Frederik. Bevis, rettsanvendelse, omgåelse, internprising:
Forholdet mellom problemstillinger i skatteretten. Skatterett 2012 s.
186-199

-

Zimmer, Frederik. Høyesterettsdommer i skattesaker 2011. Skatterett
2012 (1) s. 43-85

-

Zimmer, Frederik. Skatteincentiv til miljøinvesteringer?. I: Pro
Natura : Festskrift til Hans Christian Bugge på 70-årsdagen 2012.
Universitetsforlaget 2012 ISBN 978-82-15-01953-6. s. 638-648

-

Zimmer, Frederik. Skatteparadis
problemstillinger. Lov og rett 2012

2.

Undervisning ved Det juridiske fakultet

-

20 timer forelesning grunnleggende skatterett vår, 24 timer høst

-

4 timer forelesning selskapsrett, vår og høst

-

20 timer forelesning skatterett valgemne JUS5980

-

noen

skatterettslige
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-

To kurs rettskilder til fots i august

-

Veiledet seks studenter i 30 sp oppgave og en i 60 sp

-

Veiledet phd-studenter – Furuseth hele året, Kuzniacki og Lyngstad
fra høstsemesteret

-

Forelesning om avhandlingsskriving på phd-programmet 6. februar

3.

Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg

-

Styreleder Norsk senter for menneskerettigheter

5.

Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom
fakultetet

-

Forelesning om avhandlingsskriving for masterstudenter i skatterett,
i regi av adv.firma BAHR 24. januar

-

Ledet paneldiskusjon om rettssikkerhet i skatteretten ved det årlige
skatterettskurset i regi av JUS, i Sandefjord 20.1, i Oslo 30.1

-

Forelesning tre timer om aktuelle skatterettslige spørsmål hos Skatt
øst, 9. februar

-

Deltaker i panel i seminar i regi av FIN om det nordiske samarbeidet
om informasjonsutvekslingsavtaler, 16. februar

-

Forelesning tre timer ved Karlstads universitet om grunnleggende
trekk i norsk skatterett og om omgåelse i skatteretten, 28. februar

-

Innlegg på konferanse i regi av NHO Mat og landbruk om
skatterettslig likheter og forskjeller mellom virksomhet som
enkeltpersonforetak og i selskap, 6. mars

-

Forelesning på universitetets åpne dag med tittel Er det greit med
skatteplanlegging? 10. mars

-

Forelesning tre timer på Handelshøyskolen BI, master i skatterett,
om rettssikkerhet i skatteretten, 16. februar
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-

Forelesning to timer om jus og fakta i skatteretten på kurs i regi av
JUS, 19. april

-

Forelesning om rettssikkerhet og om staten som part i skattesaker på
Finansdepartementets seminar i anledning Thorbjørn Gjølstads
avgang, 1. juni

-

Innlegg om Høyesteretts dom i Dell-saken på konferanse om aktuelle
skatteavtalespørsmål i Tilburg, Nederland 15-16 juni

-

Forelesning seks timer om internasjonal skatterett for studenter ved
høyere revisorstudium ved NHH, 18-19 september

-

Deltaker i panel om skatteparadis, seminar arrangert
Kulturutvalget under Det norske studentersamfund 7 nov

-

Forelesning to timer om skattespørsmål ved internasjonal
arbeidsutleie og utsendelse av medarbeidere, ved konferanse i regi
av Skattedirektoratet, 8 nov

-

Foredrag og deltakelse i panel om Høyesterett og skattesaker ved
konferanse i Moss anledning Sentralskattekontoret for storbedrifters
20 års jubileum, 21. november

-

Forelesning om substance and form og deltakelse i flere panel ved
konferanse om internasjonal skatterett, Mumbai, India, 6-8 desember

-

Forelesning om Dell-saken og tilgrensende omgåelsesspørsmål i fire
advokatfirmaer i Mumbai, 5 desember

-

Medlem av bedømmelsesutvalg for to professorater i skatterett,
Ålborgs universitet; fire søkere, september - desember

-

Veileder for tre phd-studenter ved NHH, og biveileder for en phdstudent ved UiB

-

Professor II ved NHH

-

Forberedt innlegg på miniseminar om jus og musikk, 18 des

-

Norges Lover, fotnotearbeid til skatte- og avgiftslover

av
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-

Norsk lovkommentar, kommentarer til arveavgiftsloven

6.

Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer

-

Nordisk skattevitenskapelig forskningsråds
skatteutgifter, Helsingfors 24-25 mai

-

Kick-off-seminar for NFR-prosjektet Sustainable tax governance…
(se pkt. 1) i Wien 4-5 juli

-

Konferanse i Rust, Østerrike, om transparens i internasjonal
skatterett 6-8 juli

-

Seminar til ære for professor Hugh Ault, Boston 28 sept.

-

International Fiscal Associations kongress i Boston 29 sept. til 4 okt.

-

Forskerseminar i skatterett, Handelshøyskolen BI 16 okt.

-

Kapitalfluktkonferanse i regi av Tax Network Norway 15 november

7.

Annen virksomhet

-

Styreleder Stiftelsen Sat Sapienti

-

Styremedlem Lindemans Legat

-

Medlem av rådet
Musikkonkurranse

-

Styremedlem og nestleder i norsk styreavdeling i Fondet for dansknorsk samarbeid

-

Peer review for Intertax

for

Dronnings

Sonja

konferanse

om

Internasjonale
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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.
Endret med virkning fra 1.1.2012 (§3 ble endret slik at antall
vararepresentanter for midlertidig vitenskapelig ansatte økte fra en til to).
§ 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 to vararepresentanter 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 2012
Tallene er samlet for Institutt for offentlig retts bibliotek og Rettshistorisk
samling. Endring fra 2011 er satt i parentes.
UTLÅN

(inkl. utsendte kopier)

FORNYINGER

3 327 (-4%)
16 452 (+16%)

INNLÅN
Utsendte bestillinger

283 (-20%)

Mottatte innlån og kopier

233

MOTTATTE BESTILLINGER

2 184 (-26%)

KATALOGISERT (antall bind)

1 017 (-2%)

INNKJØP monografier i antall bind

717 (-21%)

PERIODIKA I LØPENDE ABONNEMENT (trykt)

96 (-19%)

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

PERSONALE
Bård Sverre Tuseth, universitetsbibliotekar og leder for instituttbiblioteket
Karen Danbolt, hovedbibliotekar og leder for Rettshistorisk samling
Beate Heilemann, hovedbibliotekar
Helene Rolin, studenthjelp

