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INSTITUTTETS FORMÅL, ORGANISERING OG LEDELSE 

Formål 
Institutt for offentlig rett er et av de to 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 offentlig-
rettslige område. 
Reglement for Institutt for offentlig rett er godkjent av Det juridiske fakul-
tet 15 des. 2003, se vedlegg 1. 

Organisasjon 
Institutt for offentlig rett hører under Det juridiske fakultet ved Universite-
tet i Oslo. 

Ledelse 
Institutt for offentlig retts øverste leder er instituttlederen 

Instituttrådet 
Instituttrådet har i 2005 hatt følgende sammensetning: 
Leder   professor Eivind Smith (t.o.m. 30.4.05)  
Nestleder/leder Professor Kirsten Sandberg (leder fra 1.5.05) 
Representanter for det faste vitenskapelige personale 
   førsteamanuensis Ole Kristian Fauchald 
   professor Anne Hellum 
   professor Dag Michalsen 
Vararepresentanter: 
 Første vara professor Ulf Stridbeck 
 Andre vara professor Erik Boe 
 Tredje vara  professor Asbjørn Kjønstad 
Representanter for det midlertidig ansatte vitenskapelige personale:  
   stipendiat Sunniva Bragdø 
   stipendiat Torunn Salomonsen 
Vararepresentanter: 
 Første vara professorstipendiat Anne Robberstad 
 Andre vara stipendiat Elisabeth Gording Stang 
Representanter for det administrative personale: 
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   overingeniør Kari B. Oppi  
   førstekonsulent Else Aas 
 
Vararepresentanter: 
 Første vara førstekonsulent Lisa Sterud 
 Andre vara konsulent Solveig Strand 
 Tredje vara konsulent Karin Thulin 
Representanter for studentene: 
   2 representanter fra Juridisk studentutvalg 
 
Kontorsjef Ulla Ruud har vært sekretær for instituttrådet. 
 

Instituttets representasjon i fakultets- og universitetsorganer 
Instituttet inngår som en del av et større fellesskap, og en rekke medarbei-
dere har i 2005 deltatt i avgjørelsesorganer på forskjellige nivåer: 
Fakultetsstyret:    Jon T. Johnsen (dekan) 
Innstilling og tilsettingsutvalg:   Jon T. Johnsen (dekan)  
Forskningsutvalget   Professor Erik Boe 
      Professor Anne Hellum 
Stipendiat Benedikte M. Høgberg 
 
Programutvalget for master i rettsvitenskap (PMR): 
Avd. ansvarlig for 2. avd.  Førsteamanuensis Ole Kristian Fauchald 
Avd. ansvarlig for 4. avd. Professor Frederik Zimmer 
  
Likestillingsutvalget  Professor Dag Michalsen (vara) 
     Professor Kirsten Sandberg (vara) 
 

Instituttets lokaler 
Instituttet er samlet i Vestbygningen (Domus Bibliotheca), 2. og 3. etasje, 
med noen kontorer også i første etasje. Fra høsten 05 også en avdeling i 6. 
etg., Domus Nova. 
 



3 

 

 

Instituttets økonomi 
Instituttet har tre hovedinntektskilder: 
1)  driftsmidler bevilget over Universitetets ordinære budsjett  
2)  tilskudd fra Anders Jahres fond til vitenskapens fremme 
3)  overhead fra eksternt finansierte prosjekter 
 
Instituttet ble av Universitetet i 2005 tildelt kr. 1651.000 i driftsmidler og 
kr.120.000 fra Jahre-fondet.  Dessuten fikk Instituttet i 2005 kr. 991.000 i 
overheadmidler som utgjør en kompensasjon for merutgifter knyttet til de 
eksternt finansierte prosjekter. 
Se vedlegg 3.  
 

Eksternt finansierte prosjekter 
Ved instituttet var det i 2005 i gang større og mindre prosjekter finansiert 
av eksterne oppdragsgivere: 
- De fleksible mekanismene i Kyotoprotokollen. Nfr 
- Demokrati, religionsfrihet og kvinners menneskerettigheter. Nfr 
- Diplomkurs i kvinnerett Zimbabwe. NORAD 
- Fondsstøtte, Anders Jahre 
- Gjesteforskerstipend, Nicolas de Sadeleer. Nfr 
- Kvinnerettskompetanse i bistandssamarbeid. Nfr/UD   
- Legal Protection of the Environment. Nfr 
- Miljørett, 2 studentstipend. Nfr  
- Oversettelse. Nfr 
- Rettshistorie. Jahrefondet 
- Rettslige studier i økonomisk kriminalitet. Nfr 
- Risks and precaution – Marie Curie. EU 
- Skolerett. KUF 
- Skattemessig periodisering 
- Unionshistorie. Lovsamlingsfondet, Fritt Ord 
- Yearbook of International Environmental Law. Nfr 
- Økonomisk kriminalitet – (Hvitvasking).  Nfr 
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Instituttets ansatte i 2005 

I 2005 arbeidet det ved instituttet 17, professorer, 1 prof. stip.,  3 første-
amanuenser, 4 post dok., 16 stipendiater, 3 professor II, 1 førsteamanuensis 
II,  1 gjesteprofessor og 16 vitenskapelige assistenter, 8 administrativt an-
satte, 2 resepsjonsvakter  og 3 bibliotekarer. En rekke av de her nevnte per-
soner er eksternt finansiert. 

I tillegg har 16 studenter på Masterprogrammet adgang til arbeidsplass på 
instituttet. 

 

Tabellen angir antall årsverk fordelt på stillingskategori og finansierings-
kilde: 
Stillingskategori Basis NFR -prosjekter Andre prosjekter Totale årsverk
Vitenskapelige 21,30 - 1,00 22,30
Post-Doc 2,80 - - 2,80
Prof II 0,40 - - 0,40
Stipendiater 9,30 3,00 - 12,30
Adm/Tekn 5,00 - 1,00 6,00
Vit.Ass 4,00 1,25 0,50 5,75
Lesesalsinspektør 1,00 - - 1,00
Sum årsverk 43,80 4,25 2,50 50,55  
(Tallene er hentet fra DBH som er basert på tall fra Universitetets lønnssystem, LT pr. 
01.10.05) 
 

Professorer 
Boe, Erik (f. 43) 
Bugge, Hans Christian (f. 42)  
Eng, Svein (f. 55)  
Hellum, Anne (f. 52)  
Eskeland, Ståle (f. 43)  
Fleischer, Carl August (f. 36) 
Hov, Jo (f. 41) 
Jakhelln, Henning (f. 39) 
Johnsen, Jon T. (f. 42)  
Kjønstad, Asbjørn (f. 43)  
Michalsen, Dag, (f. 57)  
Sand, Inger Johanne (f. 52) (perm. fra 1.1.05 - 31.12.07)  
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Sandberg, Kirsten  (f.54)  
Smith, Eivind (f. 49)  
Stridbeck, Ulf (f. 49) (perm. 15.8.05 – 31.12.06) 
Syse, Aslak (f. 46)  
Ulfstein, Geir (f. 51) (perm. 1.1.04 - 31.12.07)  
Zimmer, Frederik (f. 44)  
 
Nicolas de Sadeleer, Belgia 1.9.03 - 10.11.05 
 

Professor II/ f. aman. II 
Ali, Shaheen Sadar (f. 55) 
Gjems-Onstad, Ole (f. 50) 
Ketscher, Kirsten (f. 47) 
Myhre, Tor-Geir (f. 52) 
 

Professor emeriti 
Bratholm, Anders (f. 20) 
 

Førsteamanuenser 
Fauchald, Ole Kristian (f. 65)  
Hennum, Ragnhild (f. 67) 
Uggerud, Ken (f. 62)   
 

Professorstip./post. dok. 
Andorsen, Kjell. V (f. 53)  1.10.00 – 16.4.05 
Bailliet, Cecilia (f. 69)  1.1.04 – 31.12.07 
Robberstad, Anne (f. 51) 1.10.02 – 30.9.05 
Taube, Caroline (f. 68) 15.8.02 – 31.8.07 
 

Stipendiater 
Alvik, Ivar (f. 74)    1.9.02 – 31.8.06 
Aune, Helga (f. 69)   1.9.00 – 11.1.06 
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Bragdø, Sunniva (f. 72)   1.1.02 – 31.12.05 
Christophersen, Anne, (f. 66)  15.8.96 – 1.5.05 
Eriksen, Christoffer C. (f. 74)  1.1.04 – 31.12.07 
Hauge, Harald, (f. 71)   1.10.03 – 30.9.07 
Høgberg, Benedikte Moltumyr (f.72) 1.8.04 – 31.7.08 
Ikdahl, Ingunn, (f. 76)   1.11.03 – 31.10.07 
Nyland, Nicolai ekst.(f.  69)  1.10.02 – 30.9.06 
Salomonsen, Torunn (f. 71)  1.1.02 – 31.12.07 
Stang, Elisabeth G., (f. 66)   1.5.97 – 30.9.05  
Stigen, Jo (f. 64)    1.1.99 – 3.7.05 
Torgersen, Runar (f. 73)   1.1.04 – 31.12.07 
Voigt, Christina, ekst. (f. 71)  1.9.02 – 31.8.06 
 

Vitenskapelige assistenter 

Alsvik, Børge ekst.   15.2.04 – 15.1.05 
Bergh, Lars Magnus    1.10.05  – 30.5.06 
Brøndmo, Mikal Aunet, ekst.  15.2.04 – 15.2.05 
Calvo, Maria,        –.31.12.05 
Chanana, Mita, ekst.   11.1.04 – 11.1.05 
Fjulsrud, Marie Ljones   15.8.05 – 14.8.06 
Fornes, Ingun,    15.2.04 – 15.2.05 
Gillesen, Janne Margrethe, ekst. 15.2.04 – 15.2.05 
Hjort, Maria Astrup   1.9.05 – 31.8.06 
Hustad, Knut-Fredrik    15.9.04–15.9.05 
Isaksen, Kyrre N.    15.9.04–15.9.05 
Mathisen, Erik    1.9.05 – 31.8.06 
Magnussen, Lola    15.9.04–15.9.05 
Michalsen, Ole-Kristian   15.8.05 – 14.8.06 
Modell, Hege, ekst.   1.3.04 - 1.3.05 
Moen, Kristine Fremstad   1.9.05 – 31.8.06 
Olimstad, Øyvind    15.2.04 – 15.8.05 
Pettersen, Lone R.    15.2.05 – 15.2.06 
Røynesdal, Jostein    1.11.05 – 30.5.06 
Sørskaar, Rannveig   15.9.05 – 14.9.06 
Tsang, Vincent    15.2.05 – 14.2.06 
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Wærstad, Tone L.    15.2.05– 15.9.06 
 

Administrativt ansatte 
Frantzen, Kjetil K. (f. 78), avd. ingeniør 
Hoel, Anne (f. 71) fra 1.10.05, sekretær (midl.) 
Oppi, Kari Brenna (f. 46), overingeniør 
Ruud, Ulla (f. 46), kontorsjef 
Sterud, Lisa (f. 36), førstekonsulent 
Strand, Solveig (f. 43), konsulent  
Thulin, Karin (f. 47), konsulent   
Aas, Else (f. 45), konsulent 
 

Biblioteksmedarbeidere tilknyttet IOR  
Danbolt, Karen, web - bibliotekar 
Iversby, Randi Halveg, hovedbibliotekar 
Heilemann, Beate, bibliotekar  
 

Forskningsvirksomhet 
Institutt for offentlig rett er fakultetets største institutt og dekker en rekke 
juridiske disipliner. Skal instituttet ivareta sitt ansvar for forskning innenfor 
de tradisjonelle juridiske fag, samtidig som kompetansen innenfor nyere 
rettsområder skal opprettholdes og videreutvikles, er det vanskelig å se for 
seg at instituttets forskningsvirksomhet kan samles om noen enkelttemaer. 
At det for eksempel bare er én fast ansatt innenfor disipliner som sivilpro-
sess, skatterett og arbeidsrett, innebærer ikke at den forskning som utføres 
der er av mindre betydning og kan nedprioriteres. Rapporteringen av insti-
tuttets forskningsvirksomhet må nødvendigvis bære preg av denne plural-
ismen. Her skal likevel først fremheves noen gjennomgående trekk. 
 
Internasjonalisering av forskningsvirksomheten er ivaretatt på tvers av 
instituttet gjennom mange forskningstemaer av internasjonal karakter. For 
eksempel har to stipendiater arbeidet med emner i tilknytning til den inter-
nasjonale straffedomstolen, hvorav den ene avhandlingen ble levert tidlig i 
januar 2006. To doktoravhandlinger i internasjonal miljørett er under 
arbeid, og blant de fast ansatte arbeides det bl.a. med internasjonal klima-
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regulering. Det arbeides med internasjonale aspekter innen skatteretten og 
velferdsretten. I tillegg kommer at flere av våre medarbeidere arbeider med 
internasjonale temaer innenfor forskergruppene Internasjonale relasjoner 
og Rettigheter, individer, kultur og samfunn. 
 
I 2005 er det lagt spesiell vekt på å sette europeiseringen av retten på dag-
sorden ved instituttet. Vårt årlige todagers seminar ble viet dette temaet, 
Castbergs minneforelesning dreide seg om EUs konstitusjon, og det har 
vært en gjesteforelesning om ESA. Innenfor flere av disiplinene har EU-
retten allerede en naturlig plass i forskningen, for eksempel i arbeidsrett, 
kvinnerett og velferdsrett. Instituttet har nedsatt en gruppe for å arbeide 
videre med spørsmålet om hvordan EU-rettslige temaer kan integreres i 
instituttets forskningsvirksomhet mer generelt. 
 
Instituttets første forskergruppe, Rettigheter, individer, kultur og samfunn 
(nærmere om denne nedenfor), ble opprettet i 2005. Omfattende forskning 
utføres innen rammen av denne. 
 
Det er ellers arbeidet med en lang rekke forskningstemaer innenfor nasjon-
al rett. Som eksempel kan innen prosess nevnes rettskraft, samt 
grunnlagsspørsmål og struktur i prosessfaget i lys av den nye tvisteloven og 
endringene i rettsmiddelsystemet i straffeprosessen. I forvaltningsretten har 
det vært skrevet innenfor domstolsprøving og tilsynsvirksomhet, og i 
statsretten om demokratispørsmål m.v. Innenfor velferdsretten har bl.a. 
studiet av rettsliggjøringsprosesser i det statlige og kommunale 
velferdssystemet stått sentralt. I arbeidsrett har det vært arbeidet med 
kommentarutgave og nettsted til den nye arbeidsmiljøloven, som forelå før 
loven trådte i kraft. I kvinneretten har kvinners menneskerettigheter stått 
sentralt. Miljøretten har bl.a. tatt for seg miljørettslige grunnproblemer og 
prinsipper, utviklingen av nye rettighetsbestemmelser på miljøområdet og 
føre var-prinsippet i norsk rett. Det har også vært arbeidet med nyere retts-
teori og rettssosiologisk teori. I strafferetten har hvitvaskingsprosjektet gått 
videre. I rettshistorie har rettslige sider av den norsk-svenske unionen stått i 
fokus, og avdelingen har stått i spissen for en omfattende markering av 
100-årsjubileet med utstilling, seminarer og bok.  
 

Forskergrupper 
Instituttets første forskergruppe er opprettet i 2005: 
Rett, individ, kultur og samfunn med professor Anne Hellum som leder. 
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Hovedtema er endringer i individets rettsstilling i et globalt og pluralistisk 
sosialt, kulturelt og rettslig landskap. Nye familierelasjoner, 
arbeidslivsrelasjoner og individ/stat relasjoner behandles med fokus på 
ulike persongrupper; kvinner, barn, flyktninger, etniske og religiøse 
grupper. 
Problemstillinger: 

• Kravet til individuelt rettsvern og flerkulturell respekt 
• Rettighetskonflikter innen og mellom internasjonal og nasjonal rett. 
• Diskriminerings og integritetsvernet i skjæringsfeltet mellom kjønn, 

alder, etnisitet og religion 
• Rettsoppfatninger på kryss av grenser – sosial og religiøs praksis 

 
To andre forskergrupper var under opprettelse ved utgangen av 2005: 
Forskergruppen i konstitusjonelle (norske og komparative) studier, med 
Eivind Smith som leder. 
Forskergruppen Samfunnskontroll og rettssikkerhet, med Ragnhild 
Hennum som leder. 
 

Forsknings- og formidlingspriser  
H.M. Kongens gullmedalje. 
Dr. juris Bjørn O. Berg ble årets medaljevinner på Det juridiske fakultet for 
sin doktoravhandling Forvaltningssanksjoner. 
 
Professor Asbjørn Kjønstad er tildelt Røykfritt Norges hederspris for sin 
mangeårige innsats og sitt utrettelige engasjement for røykfrihet. 
 
Professor Eivind Smith har fått Fagbokforlagets Fagbokpris til Bokpro-
sjektet Konstitusjonelt demokrati.  
 

Følgende stipendiater/forskere er i gang med doktorgradsprosjekter 
Alvik, Ivar (internasjonal rett) 
Aune, Helga K. (arbeidsrettslig fleksibilitet) 
Berg, Trude (utveksling av opplysninger om ”hvitvasking”) 
Bragdø, Sunniva C. (komparativ forvaltningsrett) 
Christophersen, Anne (Law, Ecology and Worldviews)  
Coll, Line (strafferett) 
Eriksen, Christoffer C. (forvaltningsrett/EU-rett) 
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Hauge, Harald (skatterett) 
Høgberg, Benedicte M. (statsforfatningsrett)  
Ikdahl, Ingunn (kvinnerett) 
Nyland, Nicolai (miljørett) 
Salomonsen, Torunn (internasjonal strafferett) 
Stang, Elisabeth Gording (barnevernrett) 
Stigen, Jo (internasjonal strafferett) 
Strand, Vibeke Blaker (Menneskerettigheter, kvinnerett) 
Stub, Marius (Forvaltningsrett) 
Torgersen, Runar (strafferett) 
Voigt, Christina (internasjonal miljørett) 
 

Doktoravhandlinger som er godkjent eller levert til bedømmelse i 2005:  
Johan Greger Aulstad forsvarte for den juridiske doktorgrad sin avhand-
ling: ”Forvaltningens adgang til å motta ytelser fra private rettssubjekter 
ved offentlig myndighetsutøvelse.” Illustrert ved utbyggingsavtaler på plan- 
og bygningsrettens område 
 
Jo Stigen leverte sin doktoravhandling "The principle of complementarity - 
the relationship between the International Criminal Court and Natio al 
Jurisdictions" til bedømmelse (24.12.05) 
 

Formidlingsvirksomhet 
Flere av instituttets ansatte er aktive i samfunnsdebatten om rettslige og 
tilgrensende spørsmål. Instituttet har arrangert en rekke seminarer, og de 
ansatte har deltatt på et stort antall seminarer, konferanser, symposier m.v. i 
inn- og utland.  
 

Internasjonalisering  
Flere av instituttets medarbeidere publiserer i utlandet og/eller på frem-
mede språk, flere deltar i internasjonale forskernettverk og mange har del-
tatt på vitenskapelige møter m.v. i utlandet, ofte etter særskilt invitasjon. 
Flere av instituttets fagområder, derunder konstitusjonell rett, kvinnerett, 
miljørett, sosialrett og arbeidsrett, deltar i internasjonalt samarbeid.  
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Instituttet har hatt følgende utenlandske gjesteforskere i 2005 
Professor Nicolas de Sadeleer, Belgia fra september 2003 (Maris Curie 
Chair i miljørett i perioden (februar 2004-desember 2005) 
Professor Toshiko Kanno, Japan (aug. 2005-juli 2006) 
Merva Hämäläinen, Finland (15.10. - 31.12.2005) 
 

Instituttet har hatt følgende utenlandske gjesteforelesere i 2005 
Dr. Fareda Banda, England  
Professor Pierre Bon, Frankrike  
Professor Shaheen Sardar Ali, England  
Professor Jesse H. Choper, USA  
Professor Fatima Adamu, Nigeria 
Professor Rainer Arnold, Regensburg, Tyskland 
Professor Welshman Ncube, Zimbabwe 
Professor Nicolas de Sadeleer, Belgia 
Professor Julie Stewart, England 
Professor Tsanga Amy, Zimbabwe 
Professor Niels Fenger, København 
 

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

Publiseringer 
Instituttets forskere publiserer sine arbeider dels i bokform og dels som 
tidsskriftartikler i juridiske og andre tidsskrifter, se Frida og Publikasjoner 
hos den enkelte forfatter 
 

Skriftserien  
Et viktig innslag i Instituttets arbeid med forskningspublisering og -for-
midling er skriftserien ved Instituttet. Eksterne trykningstilskudd og inn-
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tekter fra salg av enkelthefter strekker ikke til for å finansiere den løpende 
drift av skriftserien på det nivå den bør ha, sett i lys av den store og 
mangslungne forskningsvirksomheten ved Instituttet. Den supplerende 
finansiering som er nødvendig, må derfor stilles til disposisjon over Insti-
tuttets eget driftsbudsjett.  
 
Redaktør for skriftserien var i 2005 professor Svein Eng. 
 

I 2005 har følgende hefter kommet ut 
1/05 Haakon Riisberg Paulsen: Den hypotetiske union (Rettshistoriske 
studier nr. 15) 
2/05 Dag Michalsen (red.): Rett, historie, metode (Rettshistoriske studier 
nr. 16) 
3/05 Institutt for offentlig retts årsrapport 2004 
4/05 Giulia Paglione: Domestic violence and housing rights 
5/05 Irene Graff: Empowerment, Accountability and Equality (Studies in 
Women’s Law no. 54)  
6/05 Claire Annette Hubert: The right and duty of States to prosecute tor-
ture committed abroad amongst foreigners 
7/05 Hege Modell: Internasjonal regulering og kontroll av utslipp av 
ballastvann fra skip 
8/05 Magnus Grøn Strømstad: Adgangen til å straffedømme utlendinger 
for utenlandshandlinger 
 

Seminarer / konferanser 
Instituttseminar på Åsgårdstrand hotell, 29.-30. september 2005 
”Internasjonisering” 
 
Castbergs minneforelsesning, 2. nov. 2005 
Professor Christian Joerges, EUI, Firenze 
 
Tove Stang Dahls minneseminar, 28. april 2005 
”Gender mainstreaming på kontraktrettens område”, professor Ruth 
Nielsen, Copenhagen Business School 
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REUNA, A Nordic Model, Law and Society in Legal History, 28.-
30.4.2005 
Nordisk kongress i rettshistorie 
Arrangert av Avd. for rettshistorie 
 
Kontrollen med forvaltningen i Norge og Sverige, 19.-20.10.2005 
Har vi noe å lære av hverandre etter 100 års atskillelse?  
Nordisk seminar 
 
Corporations and internationalized law, 17.-19.11.2005 
Reassessing rights, duties and state relationships in a globalized economy 
Internasjonalt seminar 
 
Crossroads, 30.5-1.6.2005 
Internasjonal konferanse og workshop, Avd. for kvinnerett 
  
Demokrati, religion og kvinners menneskerettigheter, 28.9.2005 
 
Sharia, Reformist Thought and Human Rights, 19.-21.9.2005 
Internasjonalt seminar 
 
Ecological Risks and Precaution in the Nordic Countries, 26.-27.5.2005 
Internasjonal konferanse i miljørett 
 
Trafficking of Women and Asylum, 17.2.2005 
Internasjonalt seminar  
 

Instituttlunsjer  
18. januar   Caroline Taube: Forslaget om ny statsborgerlov 
1. februar  Eivind Smith: De innkomne grunnlovsforslagene 
15. februar Jo Stigen: Hvor skal morgendagens folkemord 

straffeforfølges? 
1. mars   Asbjørn Kjønstad: Grunnloven og pensjonsreformen 
15. mars Torunn Salomonsen: Implementering av internasjonale 

straffebestemmelser i norsk rett 
29. mars  Frederik Zimmer: EØS-avtalen og skatteretten – uten-

for, men likevel innenfor? 
5. april  Christopher Conrad Eriksen: Demokrati og folkerett – 

en kritikk av makt- og demokratiutredningen 
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12. april  Henning Jakhelln: Forslaget om ny arbeidsmiljø-

lov/arbeidslivslov 
3. mai Anneken Sperr: Domstolskontroll med forvaltningen i 

Tyskland og Norge 
10. mai Kirsten Sandberg: Tvang og overgrep i 

barnevernsinstitusjoner 
31. mai Aslak Syse: Fra Arne Skouen Rettferd for de handicap-

pede (1965) til NOU 2005:8 Likeverd og tilgjengelighet 
14. juni Hans Christian Bugge: Et aktuelt miljørettslig tema 
11. oktober Asbjørn Kjønstad: Bruk av juridiske modeller i 

rettsvitenskapen 
1. november Merva Mämäläinen: Om bruken av lekmannsdommere i 

straffesaker 
15. november Ole Kristian Fauchald: Grunnloven og miljø tretten år 

etter 
29. november Marius Stub: Et aktuelt forvaltningsrettslig tema 
6. desember Ståle Eskeland: Gjenopptakelse av Torgersen-saken 
 
 
Flere av instituttets avdelinger og faggrupper har egne lunsjseminarer og 
seminarrekker. 
 

Avd. for strafferett har arrangert følgene faglige lunsjer hvor også delta-
kere utenfor fakultetet inviteres 
 
Fredag 14. januar: Hvordan bør fakultetet utdanne strafferettsjurister? 
Lovrådgiver/førsteamanuensis Tor-Geir Myhrer og politiinspektør Hanne 
Kristin Rohde, Oslo politidistrikt 
 
Fredag 4. mars: I hvilken grad kan straffbare handlinger begått under 
soning av fengselsstraff rammes både med straff og nektelse av 
prøveløslatelse? 
Førstekonsulent Kristian Brandt hos sivilombudsmannen og assisterende 
riksadvokat Hans Peter Jahre Høyesterett 
 
Fredag 29. april: Hvilke metoder kan vi bruke i kriminalitetsbekjempelsen? 
Lovrådgiver Egil Jarslett, Justisdepartementets lovavdeling og advokat 
Geir Hovland 
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Fredag 23. september: EUROJUST – muligheter og begrensninger?  
 Innleder: Førstestatsadvokat Knut Kallerud, Riksadvokatembedet  
 
Fredag 28. oktober: Den nasjonale enhet og annen alvorlig kriminalitet 
(Nye Kripos) og Det nasjonale statsadvokatembetet for organisert og 
annen alvorlig kriminalitet. 
Innledere: Førstestatsadvokat Siri Frigaard og politiadvokat Reidar 
Brusgaard  
 
Fredag 25. november: Internasjonaliseringen av strafferetten. Greier vi å 
beholde en norsk strafferett? 
Innleder: Rådgiver Gjermund Marthinsen, Lovavdelingen. Kommentar: 
Professor Ståle Eskeland  
 

Avd. for kvinneretts lunsjseminarer 

2. februar  Erica Rackley: "The Lady and le Fay: Difference in the House 
of Lords". Om utnevnelsen av Brenda Hale - den første kvinnen som 
er utnevnt til House of Lords i England. 

17. februar Asbjørn Kjønstad: ”Pensjonsreformen. Kvinneperspektiv på 
trygd og pensjon.” 

17. mars Ulf Stridbeck: Om rapporten om kriminalisering av kjøp av 
seksuelle tjenester i Norge. 

7. april Hanne Svarstad, Kirsten Sandberg og Erik Boe: Naturvern og 
likestilling. Om fraværet av kvinner i lokal forvaltning av verneom-
råder 

14. april Stian Sigurdsen, jurist ved Senter mot etnisk diskriminering: 
Diskriminering på grunn av seksuell legning 

12. mai Frederik Zimmer: Klagenemnda for likestilling, avgjørelse 13-
2004. Om hvorvidt skatteregler for bidragsgjeld er i strid med like-
stillingsloven § 3. 
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Avdeling for rettshistorie  
Seminarrekken 2005 
Forelesningsrekke i april om "RETT, NASJON OG UNION" 
I forkant av Avdeling for rettshistories lansering av boken "Rett, nasjon og 
union" tirsdag 24. mai i forbindelse med 1905-markeringen, holdes det en 
rekke på seks forelesninger:  
 
Marit Halvorsen: 1905: Legitimitet, demokrati og den alminnelige retts-
oppfatning. Torsdag 7. april  
 
Kirsti Strøm Bull: Lappekodisillen og 1905. Torsdag 14. april  
 
Lars Magnus Bergh: Hvordan oppløse en union? Konstitusjonelle forutset-
ninger. Tirsdag 19. april  
 
Cecilie Schjatvet: Internasjonal voldgift og unionsoppløsning - arven til 
den norske foregangspolitikken. Torsdag 21. april  
 
Dag Michalsen: Nasjonale og unionelle jurister i den svensk-norske 
unionen. Tirsdag 26. april  
 
Ola Mestad: Unionsoppløysinga i 1905: Parlamentarisme, strategi og 
statsrett. Torsdag 28.  
 
REUNA - A NORDIC MODEL. LAW AND SOCIETY IN LEGAL 
HISTORY  
Nordisk kongress i rettshistorie ved Avdeling for rettshistorie 28-30 april 
2005. Forelesninger og workshops.  
 
RETT, NASJON, UNION  
Åpning av utstilling og lansering av boken Rett, nasjon, union. Tirsdag 24. 
mai i Det juridiske fakultetsbibliotek, DB 1 et.  
 
Tirsdag 13.9: Dag Michalsen: Hva er samtidsrettshistorie? 
 
Fredag 21.10: Lanseringsseminar for Sverre Blandhols nyutkomne 
bok Nordisk rettspragmatisme (Juristforbundet 2005) (Avlyst) 
 
Fredag 4.11: Christoffer Conrad Eriksen: Den utøvende makts 
rettslige og normative stilling på 1700- og 1800-tallet. 



17 

 

 
 
Fredag  11.11 i samarbeid med Senter for Europarett: 
Heldagsseminar: Suverenitet og unionsforfatning 
 
Fredag 18.11: Lanseringsseminar for Dag Michalsen (ed): Reading 
past legal texts (Pax 2005) (Avlyst) 
 
Lørdag 19.11: Åpen publikumsdag med 1905-foredrag 
 

Særavhandlinger 
20-vekttals (60 studiepoeng) studentavhandlinger bedømt i 2005 med 
temaer fra instituttets fagområder 
 

Vår 2005 
- Alsvik, Børge: "Domstolskontroll med forvaltningens ikke-bruk av kom-
petanse på miljørettens område - Sammenfatning av alminnelige trekk"  
 
- Brøndmo, Mikal Aunet: "Rektors som arbeidsgivers representant i 
skoleverket"  
 
- Chanana, Mita: "Advokaters plikter etter hvitvaskingsloven"  
 
- Gillesen, Janne Margrethe: "Barnesoldater. Den folkerettslige regulerin-
gen av mindreåriges deltakelse i væpnede konflikter"  
 
- Isaksen, Kyrre Nortug: "Utsatt iverksettelse av forvaltningsvedtak. Opp-
settende virkning av klage og søksmål i norsk og tysk rett"  
 
- Magnussen, Lola: "Retten til dokumentinnsyn. Med særlig vekt på straf-
feprosessloven § 242 a"  
 
- Modell, Hege: "Internasjonal regulering og kontroll av ballastvann fra 
skip. Staters rett og plikt til å hindre, redusere og kontrollere utilsiktet 
introduksjon av fremmede marine arter via ballastvann etter Havrettskon-
vensjonen og Ballastvannkonvensjonen"  
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Høst 2005 
- Hustad, Knut-Fredrik: "Straffeansvar for terrorisme. En analyse av terror-
forsettet, samt tidspunktet for medvirkeransvarets og avtaleansvarets 
inntreden etter straffeloven § 147a første og tredje ledd" 
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IVAR ALVIK 

stipendiat 
 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet: 

I år har jeg hovedsakelig jobbet med min doktoravhandling om kontrakts-
krav mot stater gjennom internasjonal voldgift. I tillegg har jeg skrevet to 
artikler, en om internasjonal privatrett (publisert 2005) og en om statsim-
munitet (vil bli publisert i 2006). 

b) Publikasjoner: 

- Book review - Christopher C. Joyner, International Law in the 21st 
Century: Rules for Global Governance . Journal of Peace Research 
2005 

- Lovvalg og jurisdiksjon for ikke-kontraktuelle erstatningskrav . 
Jussens Venner 2005(Vol. 40, h. 5/6):281-304 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet 

- Kontraktsrett (kjøp- og avtalerett) 1. avdeling 
- Internasjonal rett 2. avdeling  
- Internasjonal rett valgdel/master 
- Prosjektkurs (internasjonal rett) 2. avdeling 

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 
fakultetet 

- Manuduksjoner i internasjonal rett, Universitetet i Bergen 
- Kurs internasjonal rett, Universitetet i Bergen 
- Kurs/forelesning, internasjonal rett, Folkeuniversitetet Kristiansand 
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6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 

- Konferanse – Investment Arbitration and the Energy Charter Treaty, 
Stockholm 9-10 juni 



23 

 

 

HELGA AUNE 

Stipendiat 
 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet: 

Jeg har skrevet på egen doktorgrad om fleksibilitet i arbeidslivet med sær-
skilt fokus på deltidsarbeid. 

b)  Publikasjoner: 
- www.arbeidsrett.no  

[red., sammen med Henning Jakhelln]; i samarbeid med 30 praktise-
rende jurister og advokater, nettstedet omfatter særlig internasjonal 
arbeidsrett, kommentarer til arbeidsmiljøloven (2005), kommentarer 
til ferieloven, permitteringer og kommentarer til permitteringslønns-
loven, konkurranseklausuler m.v., pensjoner. Nettstedet startet opp 14. 
juli 2005, og holdes løpende oppdatert. 

- arbeidsrett.no  
[red., sammen med Henning Jakhelln]; i samarbeid med 30 praktise-
rende jurister og advokater, papirutgave; kommentarer til arbeidsmil-
jøloven (Oslo, 2005), 1217 sider, N. W. Damm & Søn. 

c) Pågående prosjekter: 

-  Arbeidsmiljøloven 2005 – en introduksjon 
[red., sammen med Helga Aune]; i samarbeid med 30 praktiserende 
jurister og advokater, 140 sider pluss lovtekst og lovspeil, i alt 178 
sider, utkommer januar 2006, N. W. Damm & Søn. 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet 

- Jeg er ferdig med obligatorisk undervisningsplikt. 
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5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 
fakultetet 

- Kronikk og intervju i avisen ”Nordlys”, september 2005 om Tromsø 
kommunes plikt til å likebehandle elitelag i fotball kvinner og menn i 
tråd med likestillingslovens krav. 

- Intervju i Magasinet til Dagbladet, oktober 2005, spørsmål om ulike 
problemstillinger rundt midlertidige ansettelser og pålagt overtid. 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 

- ”Crossroads-konferansen”, Oslo, mai 2005 
- Gjesteforskeropphold ved jur. Fakultet, Universitetet i København, 

April 2005 

7. Annen virksomhet 

- Jeg er Norges representant i EU-kommisjonens ekspertkomité på like-
stilling 
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ERIK MAGNUS BOE 

Professor dr juris 
 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet: 

I 2005 har jeg arbeidet med rettsspørsmål knyttet til forholdet mellom 
etiske retningslinjer for forvaltningen (nye og gamle) og generelle forvalt-
ningsrettslige krav som offentlig forvaltning er underlagt. I tiollegg har jeg 
skrevet kapitlet Rettssikkerhet, som publiseres i 2006 i Svein Engs nye bok 
Rettsfilosofi.   

b) Publikasjoner: 
- Grunnleggende juridisk metode: en introduksjon til rett og rettstenk-

ning. Oslo, Universitetsforlaget 2005. ISBN 82-15-00862-3. 187 s. 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet 

- 159 timer på 2. avd og profesjonsdelsnivå 
- Opplæring av fakultetets PBL-lærere 
- Eksamensformann for profesjonsdelen H 2005 
-  Sensur i profesjonsdelen H 2005 
- Sensur av to spesialavhandlinger 

3. Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg 

- Medlem av Forskningsutvalget 
- Medlem av Programrådet for Bachelorstudiet i Offentlig administra-

sjon og ledelse (SV-fakultetet) 

4. Deltakelse i lovgivningsarbeid o.l. 

-  Rådgiver for Stortingets kommunalkomite om  lovregulering av 
utbyggingsavtaler, høring i Stortinget 14. februar 2005 
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5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 
fakultetet 

- Grunnleggende rettsprinsipper i offentlig virksomhet, Foredrag på 
Personalkonferansen for offentlig sektor, Lillehammer 18.-19. januar 
2005 

- Omgjøring av forvaltningsvedtak, Foredrag på Personalkonferansen 
for offentlig sektor, Lillehammer 18.-19. januar 2005 

- Etisk og rettslig nivå i forvaltningen, Topplederkonferansen i staten i 
regi av Moderniseringsdepartementet, 21april 2005 

- Etisk og rettslig nivå i forvaltningen, Kommunaldepartementets 
konferanse på Kongsberg, 24. mai 2005  

- Begrepet rettssikkerhet og rettssikkerhet som verdi, Foredrag for 
skattejuristenes forening, Sundvollen 15. mars 2006 

- Begrepet rettssikkerhet og rettssikkerhet som verdi, Juristenes utdan-
ningssenters etterutdanningskurs i alminnelig forvaltningsrett, 11.-12. 
mai 2006 

- Kontradiksjon og måten å få kontradiksjon, Juristenes utdanningssen-
ters etterutdanningskurs i alminnelig forvaltningsrett, 11.-12. mai 
2005 

- Leder av gruppeoppgaver, Juristenes utdanningssenters 
etterutdanningskurs i alminnelig forvaltningsrett, 11.-12. mai 2005 

- Forholdet mellom instruks, lov og andre rettsgrunnlag som begrenser 
styringsretten, Juristenes utdanningssenters etterutdanningskurs i al-
minnelig forvaltningsrett, 11.-12. mai 2005 

- ”Slemme barn kommer ikke til himmelen”, Juristenes utdanningssen-
ters etterutdanningskurs i alminnelig forvaltningsrett, 11.-12. mai 
2005 

- Begrepet enkeltvedtak, Justisdepartementets konferanse om revisjon 
av forvaltningsloven, 10. juni 2005 

- Klagesystemet i forvaltningen, Justisdepartementets konferanse om 
revisjon av forvaltningsloven, 10. juni 2005 

- Sterke og svake sider ved Regjeringens forslag til ny offentlighetslov, 
Norsk Presseforbunds pressekonferanse 11. juni 2005 
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- Alminnelig forvaltningsrett, presentasjon av faget for studenter ved 
Bachelorprogrammet for Offentlig administrasjon og ledelse, Blindern 
18. august 2005 

- Fengselsvesenet og partsinnsyn – forholdet mellom forvaltingsloven 
§§ 18-20 og straffgjennomføringsloven, Kriminalomsorgen region 
Østlandet, Lillestrøm 29. august 2005 

- Foredrag om PBL-undervisning, Fakultetets undervisningskonferanse 
Holmen 31. august 2005 

- Skaper e-forvaltningen behov for reform av forvaltningslovgivningen? 
Nordisk konferanse i rettsinformatikk 20. – 21. oktober 2005 

- Hva er omgjøring? Juristenes utdanningssenters etterutdanningskurs i 
alminnelig forvaltningsrett, 7. november 2005 

- Forvaltningens omgjøringsplikt, Juristenes utdanningssenters 
etterutdanningskurs i alminnelig forvaltningsrett, 7. november 2005 

- Omgjøring, ugyldighet og erstatning, Juristenes utdanningssenters 
etterutdanningskurs i alminnelig forvaltningsrett, 7. november 2005 

- Gjennomgang av eksempler på omgjøring fra praksis (i samarbeid 
med Marius Stub), Juristenes utdanningssenters etterutdanningskurs i 
alminnelig forvaltningsrett, 7. november 2005 

- Tredjemannsinteresser, saksbehandling og utbyggingsavtaler, Juriste-
nes utdanningssenters etterutdanningskurs i plan- og bygningsrett, 21. 
november 2005 

-  Tredjemannsinteresser, Kommuneadvokaten i Bærum, 5. desember 
2005 

-  Alminnelig forvaltningsrett, UDs kompetansekurs 5. og 7. desember 
2005 

-  Offentlig ansattes lojalitet og ytringsfrihet, Norske Siviløkonomers 
forening, Oslo 8. desember 2005 

- Korrupsjonshindre i forebyggingsperspektiv, Norske Siviløkonomers 
forening, Oslo 8. desember 2005 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 

- Deltaker på Kommunaldepartements konferanse om utbyggingsav-
taler, Oslo 7. juni 2005 
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- Deltaker på IORs instituttseminar i Holmestrand, 29. -30. september 
2005 

- Deltaker på Nordisk konferanse i rettsinformatikk 20. – 21. oktober 
2005 

- Deltaker på Senter for menneskerettigheters seminar om Nytt trussel-
bilde - rettssikkerhetsutfordringer, Oslo 24. oktober 2005 

7. Annen virksomhet 

- Leder av bedømmelseskomiteen for Johan Greger Aulstads doktor-
avhandling om utbyggingsavtaler 

- Opponent ved Aulstads disputas for den juridiske doktorgrad  
- Leder av bedømmelseskomiteen for stipendiatstillinger H 2005 
- Leder av faggruppen for Alminnelig forvaltningsrett ved IOR 
-  Kursansvarlig for juristenes udanningssenters etterutdanning i 

alminnelig forvaltningsrett 
- Tilrettelegger av faget Alminnelig forvaltningsrett i Bachelorprogram-

met Offentlig administrasjon og ledelse  
- Ansvarshavende for eksamen i Alminnelig forvaltningsrett i Bachelor-

programmet Offentlig administrasjon og ledelse  
- Veileder stipendiat Marius Stub 
- Veileder vit.ass. Vincent Tsang 
- Veileder ekstern forsker Ola Tellesbø  
- Initiativtaker til etablering av forskergruppen Samfunnskontroll og 

rettsstat 
- Intervju i tidsskriftet Stat og styring om den foreslåtte reformen av 

offentlighetsloven 
- Diverse intervjuer i NRK og TV2 om forvaltningsrett 
- Uformell rådgiver for Sosial- og Helsedirektoratet i forbindelse med 

planene om å etablere nytt Nasjonalt pasientregister (NPR-registeret) 
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CECILIA BAILLIET 

Dr.jur. post doc. 

 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet i 2005: 

Conscientious Objection and Asylum: Contemplating Jus ad Bellum and Jus 
i Bello in Refugee Determination of Deserters and Draft Evaders 

b) Publikasjoner i 2005 

- Assessing Jus ad Bellum and Jus in Bello within Refugee Status 
Determination [Vitenskapelig foredrag]. Seminar on Legal and Moral 
Responsibility in War; 13.03.2006 - 14.03.2006 

- Asylum- A Human Right- Present Issues [Vitenskapelig foredrag]. 
Menneskerettighetsuken 2005; 04.03.2005 - 04.03.3005 

- Behov for endringer i asylsystemet i Norge [Populærvitenskapelig 
foredrag]. Foredrag for Helsingsforskomiteen; 25.03.2006 - 
25.03.2006 

- Book Review: Feller, Turk & Nicholson (eds.), Refugee Protection in 
International Law (Cambridge 2003). International Journal of Refugee 
Law 2005;17(3):643-647 

- Contemplations on Conscientious Objectors who are deserters and 
Draft Evaders Seeking Asylum [Vitenskapelig foredrag]. Presentation; 
08.08.2005 - 08.08.2005 

- Kommentær til Ny Utlendingslov [Vitenskapelig foredrag]. Stor-
tingets komite om utlendingslov; 03.03.2006 - 03.03.2006 

- New Challanges in Policy Development: Norway as Destination 
Country for Trafficking [Populærvitenskapelig foredrag]. Trafficking 
& Human Rights Conference; 02.05.2005 - 02.05.2005. Publisert i: 
Rapport om Trafficking and Human Rights; 2005 

- Sterke menneskelige hensyn. Dagbladet 2005:38-38 
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- Implications of the new Norwegian Policy on Asylum, a look at 
policy, legal reform and institutional practice. 2. Presentation of a 
Norwegian asylum case involving a conscientious objector on appeal 
[Vitenskapelig foredrag]. UNHCR meeting; 16.11.2005 - 16.11.2005 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet 

- Refugee Law 

3. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 
fakultetet 

- Asylum- A Human Right- Present Issues  Menneskerettighetsuken 
2005; 04.03.2005 - 04.03.3005 

- Contemplations on Conscientious Objectors who are deserters and 
Draft Evaders Seeking Asylum. UNHCR Geneva; 08.08.2005 - 
08.08.2005 

- Implications of the new Norwegian Policy on Asylum, a look at 
policy, legal reform and institutional practice. 2. Presentation of a 
Norwegian asylum case involving a conscientious objector on appeal 
[Vitenskapelig foredrag]. UNHCR meeting Geneva; 16.11.2005 - 
16.11.2005 

4. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 

- New Challanges in Policy Development: Norway as Destination 
Country for Trafficking [Populærvitenskapelig foredrag]. Trafficking 
& Human Rights Conference; 02.05.2005 - 02.05.2005. Publisert i: 
Rapport om Trafficking and Human Rights; 2005 
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SUNNIVA CRISTINA BRAGDØ 

Universitetsstipendiat 
 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Forskningsområder: 

Arbeidet med doktoravhandlingen om overprøving av forvaltningsvedtak i 
Norge, Sverige og Frankrike 

b) Publikasjoner: 

- Domstolsprøving av forvaltningsvedtak: et komparativt perspektiv, 
LoR 2005 s. 68-89 

- Domstolsbehandling av forvaltningsvetak i et komparativt perspektiv - 
særlig i lys av den nye tvisteloven [Vitenskapelig foredrag]. 1905-se-
minar; 19.10.2005 - 20.10.2005 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet  

- Veiledning av to studenter 

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 
fakultetet 

- Domstolsprøving av forvaltningstvister i Norge og Sverige, i lys av 
den nye tvisteloven, foredrag, 1905-seminar om kontrollen med for-
valtningen i Norge og Sverige  

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 

- 1905- Seminar om kontrollen med forvaltningen i Norge og Sverige 
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HANS CHR. BUGGE 

professor 
 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet: 

Diverse miljørettslige emner, som miljørettslige grunnproblemer og prinsip-
per, utviklingen av nye rettighetsbestemmelser på miljøområdet, nasjonal og 
internasjonal klimaregulering, og føre-var-prinsippet i norsk rett.  

Arbeid med forskningsoppgaver har også innbefattet etablering og utvikling 
av forskergruppen i naturressursrett. 

b) Publikasjoner 

 Miljøretten mellom avveiningsregler og rettighetsregler [Vitenskape-
lig foredrag]. Nasjonalt miljørettseminar; 09.06.2005 - 10.06.2005 

- Retten til å få, og plikten til å gi, miljøinformasjon etter den nye 
miljøinformasjonsloven . Lov og rett 2005(Årg. 44, nr 7/8):492-508 

- Rettslig spørsmål ved CO2-deponering på norsk kontinentalsokkel . 
Kritisk Juss 2005(Årg. 31, nr 2):132-145 

- The Polluter Pays Principle [Vitenskapelig foredrag]. Principles of 
Environmental Law; 08.02.2005 - 09.02.2005 

- The Precautionary Principle in Norwegian Law [Vitenskapelig 
foredrag]. Risks and Precaution in the Nordi cCountries; 26.05.2005 - 
27.05.2005 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet 

- Forelesninger i Miljørett, masterstudiets 2. avd. V 05 og H 05 
- Kurs i forvaltningsrett/miljørett, masterstudiets 2. avd. V 05 og H 05 
- Kurs i International Environmental Law, valgfag V 05 
- Kurs i Miljørett, valgfag H 05 
- Fakultetsoppgave, gjennomgang V 05 og H 05 
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- Seminar i yrkesetikk V 05 og H 05 
-  Forelesning om norsk miljørett, North Dakota-programmet 
- Veiledning av 11 masterstudenter, spesialoppgave 
- Veiledning av 2 PhD-studenter 
- Eksamensformann masterstudiets 2. avd. V 05 

3. Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg 

- Styreleder, Senter for utvikling og miljø (SUM) 
- Leder, Styringsgruppen for miljørett, Norges forskningsråd 

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 
fakultetet 

- The Polluter Pays Principle, Seminar om miljørettslige prinsipper, 
Tartu, Estland, 7.-8. februar 

- Norway’s CO2 Emission Trading System, “Avosetta group” meeting, 
Madrid, Spania, 22.-23. april 

-  The Precautionary Principle in Norwegian Law, Konferanse om Risk 
and Precaution in the Nordic Countries, Oslo, 26.-27. mai 

-  Miljøretten mellom avveiningsregler og rettighetsregler, Nasjonalt 
miljørettsseminar, Mongstad, 9.-10. juni 

-  Handel med utslippskvoter – nytt møte mellom privatrett og offentlig 
rett, Instituttseminar, IOR, 13. juni 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 

- 7.-8. februar, Seminar om miljørettslige prinsipper, Tartu, Estland 
- 22.-23. april, “Avosetta group” meeting, Madrid 
- 26.-27. mai, Konferansen Risk and Precaution in the Nordic 

Countries, Oslo 
-  1.-2.oktober, Global Environmental Governance, Garnet network, 

Berlin 
- 31. oktober, Doktorandseminar, Juridisk fakultet, Bergen.  
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7.  Annen virksomhet 

- Leder, forskergruppe i naturressursrett 
-  Søknad til Forskningsrådet om nytt forskningsprogram i 

energi/klimarett (positivt utfall) 
- Utarbeidet programnotat til Forskningsrådet om nytt program: 

”Rettsforskningens bidrag til bærekraftig forvaltning av naturressurser 
og miljø”. 

- Norsk Lovkommentar, kommentarer til Forurensningsloven m.fl.  
- Norges Lover, noter til diverse miljølover 
- Biveileder, Dr.gradsstuderende, UiB 



35 

 

 

ANNE CHRISTOPHERSEN 

stipendiat 
 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet i 2005 

- I 2005 har jeg først og fremst arbeidet med mitt doktorgradsprosjekt: 
”Law beyond Law. Deconstruction and the Re-emergence of Nature.” 
Jeg har særlig arbeidet med filosofien til Heidegger, Nietzsche og 
Derrida, resepsjonen av dekonstruksjon innenfor rettsteorien, samt an-
vendelsen av dekonstruksjon til å forstå og kritisere grunnspørsmål 
innenfor miljøretten. 

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 
fakultetet 

- ”Tre linjer i den juridiske resepsjonen av dekonstruksjon”, foredrag på 
Retfærd seminar, Randsvangen, november -05. 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 

- Deltatt på diverse seminarer 

7. Annen virksomhet 

- Sensor 2. avdeling vår/høst -05 
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SVEIN ENG 

professor 
 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet: 
Jeg har i løpet av året fullført arbeidet med boken Rettsfilosofi. For-
øvrig har jeg arbeidet videre særlig med følgende hovedtemaer i min 
forskning: (i) valg av begrunnelsesmåter, (ii) rettskildelærens grunn-
lag, og (iii) enkelte grunnbegreper i allminnelig avtalerett og forvalt-
ningsrett. 

b) Publikasjoner: 
- Fused Modality. An Integral Part of Lawyers' Form of Life. Ratio 

Juris 2005;18(4):429-433 
- Law and Practice, Introduction. Archiv für Rechts- und Sozialphilo-

sophie (ARSP) 2005; Beiheft 97:7 
- Rettsfilosofi -- Foreløpig utgave. Oslo: Universitetsforlaget 2005. 

ISBN 82-15-00964-6. 547 s. 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet  

- Forelesninger Allmenn rettsteori 
- Kurs Forvaltningsrett, praktikum, metode 
- Kurs ExFac 
- Sensur offentlig rett grunnfag 
- Sensur Allmenn rettsteori 
- Sensur ExFac 
- Oppgaveretting 

3. Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg  

- Formann Biblioteksutvalget ved Det juridisk fakultet 
- Medlem av Biblioteksstyret ved UB 
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5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning 
utenom fakultetet 

- Samtaler/ Veiledning to utenlandske doktorgradsstipendiater om retts-
filosofi og norsk jus 

- Samtaler/ Veiledning norsk filosof og phd-kandidat om rettsfilosofi 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 

- Bidragsyter til, og deltaker på møter om, IVR Encyclopaedia of Ju-
risprudence, Legal Theory and Philosophy of Law 

- Deltaker på IVR’s verdenskongress i rettsfilosofi i Granada i mai 

7. Annen virksomhet 

- Ansvarlig faglærer for Examen Facultatum. Har i denne egenskap 
holdt en rekke møter med kurslærere høsten 05 om læremidler, kurs-
opplegg, skrevet oppgaver, gått gjennom disse med lærerne, m.v. 

- Medlem av Editorial Board til tidsskriftet Legisprudence 
- Redaktør av Institutt for Offentlig Retts skriftserie 
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STÅLE ESKELAND 

Professor dr. juris 
 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet i 2005 
-  Fortsatt arbeid med internasjonal strafferett. 
-  Fortsatt arbeid med bevisproblemer i strafferetten og gjenopptakelse. 
-  Revisjon av boken Strafferett (2000) fullført pr. 1. november 2005 

(rev. utg. 2006 forelå 20. januar 2006). 
-  Fortsatt arbeid med boken ”Justismord og gjenopptakelse” (arbeids-

tittel). Redaktør sammen   med professor Anders Bratholm. 
 
  

b) Publikasjoner i 2005 
 
-  ”Norges interesser i nord, i og utenfor EU”, innlegg i Aftenposten 28. 

mai 2005.  
-  ”Anders Bratholm: Juss og humanisme” (Humanist forlag). Anmel-

delse i Tidsskrift for rettsvitenskap nr. 3/2005. 
-  ”Professor på krigsstien”. Innlegg i Aftenposten 20. oktober 2005. 
-  ”Matlary i skyttergraven”. Innlegg i Aftenposten 8. november 2005. 
-  ”Matlary på retrett”. Innlegg i Aftenposten 17. november 2005. 
-  ”Matlary ber om våpenstillstand”. Innlegg i Aftenposten 23. november 

2005. 
-  ”Fredrik S. Heffermehl: Vanunu. Hans kamp og kampen for ham” 

(Aschehoug forlag). Anmeldelse i Klassekampen 28. november 2005. 
Også trykket andre steder. 

-  ”EU-forfatningen og den norske grunnloven”. Foredrag inntatt i rap-
port fra grunnlovseminar, Rogaland Nei til EU 3. desember 2005. 
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2. Undervisning ved Det juridiske fakultet 

-  Undervisning i strafferett og straffeprosess på embets-
studiet/mastergradsstudiet. 

- Undervisning på sommerskolen for studenter fra University og North-
Dakota. 

- Undervisning i internasjonal strafferett. 
- Veileder for studenter som skriver spesialoppgave. 
-  Veileder for doktorgradsstipendiat Niels Kristian Axelsen. 
-  Kommentator på strafferettslunsj 25. november 2005: ”Internasjon-

liseringen av strafferetten”. 
-  ”Norsk deltakelse i flernasjonale militære operasjoner – på hvilke 
    premisser”? Innleder på Amnesty Internationals seminar 6. desember 

2006. 
-  ”Gjenopptakelse av Torgersen-saken”. Innleder på instituttlunsj 6. 

desember 2006. 

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning 
utenom fakultetet 

- - ”EU-forfatningen og den norske grunnloven”. Foredrag på Fritt Ords 
seminar 15. januar 2005. 

-  ”Sverige, Norge og EU”. Svenske erfaringer, norsk tvil.” Innlegg på 
Humaniora-dagene 6. mars 2005. 

- ”Norges ansvar for krigsoperasjoner utlandet”. Foredrag på Nei til nye 
NATOs rådsmøte 9. mai 2005. 

-  ”Unionsoppløsningen i 1905 og norsk EU-medlemsskap”. Innlegg på 
Protestfestivalen 31. august 2005. 

-  ”En skam”. Appell utenfor Stortinget 5. september 2005, ved Victor 
Linds kunstinnstallasjon ”Fangebur i den amerikanske konsentrasjons-
leiren på Guantanamo”. Trykket i Morgenbladet 9. – 15. september 
2005. 
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-  ”EU-forfatningen og den norske grunnloven”. Foredrag inntatt i 
Rapport fra grunnlovseminar, Rogaland Nei til EU 3. desember    
2005. 
 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 
- Deltaker på Institutt for offentlig retts seminar i Åsgårdsstrand 29. – 

30. september 2005. 
-  Arrangør og foredragsholder på strafferettsseminar (Slirå-seminaret). 

26. – 28. august 2005. Foredrag: ”Krav til gyldig strukturering ved 
bevisvurdering”. 

7. Annen virksomhet 

- Medlem i Styret i Rettssikkerhetsfondet 
-  Medlem av Den norske Pugwashkomiteen 
-  En rekke uttalelser til pressen om aktuelle faglige spørsmål 
-  Svar på et stort antall henvendelser fra advokater, offentlige institusjo-

ner og   privatpersoner om rettslige spørsmål innenfor mine fagom-
råder 

-  Rådgiver om strafferettslige spørsmål knyttet til Erling Borgens TV-
dokumentar ”Et lite stykke Norge” 
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OLE KRISTIAN FAUCHALD 

Førsteamanuensis 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet 
Jeg har arbeidet videre med en større avhandling om ”International 
Environment-Related Standards. An analysis of their nature, functions 
and legal status”. Avhandlingen dreier seg om utviklingen i bruk av 
tekniske ikke-bindende normer i folkeretten, med særlig fokus på 
miljøområdet, samt om hvilken rettslige status disse normene vil ha. 
Det ble videre arbeidet med en artikkel innenfor internasjonal miljørett 
om behovet for å etablere en internasjonal miljødomstol. Mot slutten 
av året ble det arbeidet med artikler innenfor områdene internasjonal 
investeringsrett og norsk praktisering av føre var prinsippet i forbin-
delse med bioteknologi. Jeg påbegynte også arbeide med en artikkel 
om Grunnloven § 110 b. 

b) Publikasjoner: 
- Bør etablering av en internasjonal miljødomstol være et prioritert mål? 

i Kritisk Juss, 2005 s. 109-131. 
- Rapport om Norge i Yearbook of International Environmental Law, 

vol. 15. 
- Co-editor-in-chief for Yearbook on International Environmental Law, 

vol. 15 (800 sider). 

2. Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg 

- Medlem av Programutvalget for master i rettsvitenskap (avløst av 
Asbjørn Kjønstad) 

- Medlem av Instituttrådet 
- Leder av forskergruppen i internasjonale relasjoner 
- Medlem av den Nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap 

og teknologi (NENT) 
- Leder av Programutvalget for LL.M. in Public International Law 
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4. Undervisning ved Det juridiske fakultet 

- Emneforelesning og integrasjonsforelesning for profesjonsdelen 
- Forelesninger i folkerett, 2. avdeling 
- Introduksjonsforelesninger for 2. avdeling 
- Fakultetsoppgavegjennomganger, 2. avdeling 
- Undervisning i miljørett og folkerett valgemner, engelsk og norsk 

variant 
- Kurs og PBL i folkerett 
- Prosjektoppgave, 2. avdeling 
- Veiledning av studentavhandlinger 
- Veiledning av doktorgradsstipendiater 
- Undervisning for utenlandske masterstudenter 
- Organisering av en ukes ekskursjon for utenlandske masterstudenter 

til Paris og Geneve 

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning 
utenom fakultetet 

- Utredningsvirksomhet for Miljøverndepartementet 
- Innlegg på traktatseminar i Miljøverndepartementet 6. januar 
- Foredrag om Erfaringer ved innføring av ny miljøbestemmelse i Den 

norske grunnloven ved seminar i Reykjavik 16. mars 
- Deltakelse ved Oslo Trade Tribunal om EUs sukkerhandel og WTO 

regelverket, Oslo 14. april 
- Foredrag om New Norwegian Regulation of Access and Benefit-

Sharing Concerning Genetic Resources ved NELN Workshop: New 
Instruments for the Protection of Biodiversity and Biosafety, Helsinki 
20.-22. april 

- Fremleggelse av naturmangfoldlovutvalgets utredning og konklu-
sjoner ved NHO-seminar, 10. mai 
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- Foredrag om Norwegian law and GMOs in the light of the 
Precautionary Principle ved Conference on Ecological Risks and Pre-
caution in the Nordic Countries, Oslo 26.-27. mai 

- Fremleggelse av spørsmål om etablering av et miljøombud ved semi-
nar for WWF, 17. august 

- Faglunsj om forskergruppen i internasjonale relasjoner på Institutt for 
privatrett, 21. september 

- Foredrag om De jure and de facto Access to Courts in Environmental 
Cases ved konferansen Enforcement and Sanctions in Environmental 
Law, Stockholm, 19.-21. oktober 

- PhD-seminar ved Handelshøjskolen i Århus, 1. november 
- Ansvar for organisering av og foredrag om Host State Responsibilities 

and Jurisdictional Problematics in the Context of Foreign Direct 
Investment ved konferansen Corporations and Internationalized Law: 
reassessing rights, duties and state relationships in a globalized econ-
omy, Oslo 17.-18. november 

- Forelesninger i miljørett ved Universitetet i Tromsø, 5.-6. desember 
- Instituttlunsj om Grunnlovens § 110 b 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 

- Seminar on Trafficking in Women, Oslo 17. februar 
- Møte om opprettelse av NELN forskernettverk, Helsinki 24.-25. feb-

ruar 
- Workshop om HUMSAM-prosjekt, 10. mars 
- Fakultetskonferansen om forskning, 31. august 
- Forum for miljørett, 22. september 
- Instituttseminar, 29.-30. september 

7. Annen virksomhet 

- Redaksjonsmedlem i Retfærd 
- Leder av fleksibel læringsprosjekt som tar sikte på publisering av 

multilaterale traktater på internett, to ansatte på prosjektet. 
- Redaktør av Festskrift til Carl August Fleischer 
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CARL AUGUST FLEISCHER 

professor 
(forskningspermisjon 2005) 

 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet i 2005: 
På samme måte som foregående år har det vært tegn til økende forstå-
else i det norske samfunn for det man litt enkelt kan kalle grunnrente-
problematikken og mer generelt problematikken omkring uforsvarlige 
forsøk på overføring av verdier fra enkelte grupper til andre – i sam-
svar med de rettskildesynsmåter jeg tidligere har gitt grunnlag for. 
Denne forskningsvirksomheten er ført videre, fra så vel norsk offent-
lig rett og privatrett samt internasjonal rett. 
 

b) Publikasjoner 2005: 
- Folkerett (8. utg.) 
- Unionsoppløsningen og den videre utvikling – i et juridisk perspektiv. 

I boken Unionen som glapp 
- De rettslige spørsmålene. I boken Svalbard – vårt nordligste Norge, 4. 

utg. 2005 
- Folkerettens betydning i Nordområdene (trykket i NORISS-rapport 

Om norsk forvaltningsansvar i nordområdene, jan. 2006 
- Fastlegging av kontinentalsokkelens yttergrense. (Trykket i NORISS-

rapport Om norsk forvaltningsansvar i nordområdene, jan. 2006 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet  

- Forskningsfri (likevel enkelte forelesninger i folkerett) 

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 
fakultetet 

Foredrag m.v.: 
- Oslomarka 
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- Juridisk grunnforståelse 
- Reelle hensyn, tekstforståelse og resonnement 
- Etikk og moral i et juridisk perspektiv 
- Rettskilder: bl.a. om grunntrekk i rettskildelæren; samt om nedvurde-

ring av reelle hensyn og andre tilfeller av feilaktig rettskildebruk 
- om miljøvern 
- internasjonale spørsmål, derunder havrettsspørsmål, Svalbard mv. 
- Plan- og bygningsloven, samt om svikt i byggesaksbehandlingen, der-

under om metoder som benyttes av dem som vil forhindre eller for-
purre en forsvarlig varetakelse og vurdering av de relevante hensyn i 
samsvar med lovverket. 

- Manglende rettssikkerhet 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 

- Kontinuerlig arbeid med norsk lovgivning, andre norske og internasjo-
nale regler, inklusive traktater, som Utenriksdepartementets rådgiver i 
folkerett. Spørsmål om tiltak til avvergelse av havforurensning mv. 
Diverse spørsmål om oljevirksomhet, rørledninger mv. 
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OLE GJEMS-ONSTAD 

professor II 
 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet 

Forskning innen Skatterett 

b) Publikasjoner 

Bøker: 

- MVA-kommentaren, 3 utg med Tor S Kildal, Gyldendal Akademisk 
743 s 

- Lærebok i merverdiavgift 2 utg, med Tor S Kildal, Gyldendal Akade-
misk 214 Kort avskrivningstid: Norske skattereformer - 1992 og 
2004-2006.  

- Festskrift til Nils Mattsson, 2005 s 117-132 
- (red) Skattelovsamlingen, 04-2005 15 utg, Gyldendal Akademisk 

1822 s 
- (red) Skattelover og sentrale forskrifter, Studenthefte 2005/2006, 15. 

utg. Gyldendal Akademisk, 369 s. 
- (red) Norsk Elektronisk Skattebibliotet, Gyldendal Rettsdata, kvartals-

vise utgaver 

Artikler: 

- Norway's Tax Reform 2004-2006, Bulletin for International Fiscal 
Documentation, Vol 59, No 4, 2005 p 141-145. 

- Aksjonærmodell og fritaksmetode - skatteetatens utfordringer sett 
utenfra Skatterett 2005 s 218-237 

- Den vanskelige skatten - Norsk skatterett 1930-2005, Revisjon og 
Regnskap nr 7/2005 s 38-59. 

- Anmeldelse av Stiftelsesloven med kommentarer ved Gudmund 
Knudsen og Geir Woxholth i Lov og Rett 2005 s 572-576 
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- Først inn - først ut Anmeldelse av Ravnaas (red): Skattereform 2004-
2006, i Skatterett 2005 s 303-304. 

- Egen pensjonssparing - irrasjonelt?, Økonomisk Rapport 6/2005 s 42-
43 

- Skatt ved regjeringsskifte, Økonomisk Rapport 3/2005 s 48-49 
- Høyre-skatt på 48,2 %, Økonomisk Rapport 1/2005 s 38-39 
- Enighet om skatt. VG kronikk. 26 aug 2005 s 31. 
- Det empatisk imperativ, Dyade 4/2005 s 2 
- Fine hus i Brussel - glemt Colosseum - benektet historie, Dyade 

4/2005 s 2-23 
- "beings of an inferior order" - mennesket som ting, Dyade 4/2005 s 

24-45 
- Fra snill slave til brunsten opprører - Onkel Toms hytte og Sacred 

Hunger, Dyade 4/2005 s 46-59 
- Herren ga, Herren tok, Herren være lovet - frihetens grenser, Dyade 

4/2005 s 60-72 
- Min tale er hvisken, Dyade 4/2005 s 74 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet  

- Skatterett 
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HARALD HAUGE 

Stipendiat 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet 

Min forskningsvirksomhet i 2005 har vært relatert til ulike deler av mitt 
PhD-prosjekt. Våren 2005 hadde jeg mitt andre halvår som gjesteforsker 
ved Harvard Law School og arbeidet hovedsakelig med en komparativ ana-
lyse, samt et kapittel om skatteøkonomi. Etter jeg vendte tilbake til IOR 
sommeren 2005 har hovedfokus vært på den ”norske” delen av avhand-
lingen. En lovendring høsten 2005 medførte at analysene av norsk rett måtte 
legges om forholdsvis drastisk.    

b) Publikasjoner 

- Shell-dommen noen betraktninger . Skatterett : tidsskrift for skatt og 
avgift 2005(Årg. 24, nr 1):1-27 

- Kvartalsvise oppdateringer for Norge i online og løsblad-publikasjo-
nene ”Taxation of Individuals in Europe” (Vol VI) og ”Taxation of 
Companies in Europe” (Vol II), publisert av International Bureau of 
Fiscal Documentation i Nederland, http://www.ibfd.org/ 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet 

- Skulle holde 3 seminar i skatterett, men disse ble avlyst grunnet for få 
studenter 

- Holdt manuduksjoner i skatterett  

4. Deltakelse i lovgivningsarbeid o.l. 

- Skrev høringsuttalelse til Finansdepartementets høringsnotat ved-
rørende skattemessige endringer som følge av endringer i 
regnskapsloven med frist 15. august 2005. 
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6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 

- Harvard Law School’s kurs i Comparative Tax Law, januar 2005 
- International Fiscal Association’s årskongress i Buenos Aires, hvor 

jeg hadde en stand på det såkalte ”Poster Program”, september 2005 
- Nordisk Skattevitenskapelige Forskningsråds seminar i Island, novem-

ber 2005  
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ANNE HELLUM 

professor, dr. juris 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet 

Jeg arbeider med menneskerettigheter i kvinne og kjønnsperspektiv  i Norge 
og tredje verden. I norsk sammenheng er fokus på den menneskerettslige 
integritets og diskrimineringsbeskyttelsen  i det kulturelt komplekse Norge. 
I bistandssammenheng arbeider jeg med å utvikle konseptet rettighetsbasert 
i forhold til to aspekter ved retten til adekvat levestandard; kvinners adgang 
til land og vann. 

b) Publikasjoner 

- Bokessay Women's Rights. Nordisk Tidsskrift for Menneskerettig-
heter 2005(1):70-70 

- Vedtar overflødige særlover. Aftenposten 2005 
- Hellum, Anne; Derman, Bill. Negotiating Water Rights in the Context 

of a New Political and Legal Landscape in Zimbabwe. I: Mobile 
People, Mobile Law: Ashgate 2005. ISBN 0-7546-2386-6. s. 177-198 

- Ikdahl, Ingunn; Hellum, Anne; Kaarhus, Randi; Benjaminsen, Tor A.. 
Human rights, formalisation and women's land rights in southern and 
eastern Africa. Noragric Report 2005(26) 

- Ikdahl, Ingunn; Hellum, Anne; Kaarhus, Randi; Benjaminsen, Tor A.; 
Kameri-Mbote, Patricia. Human rights, formalisation and women's 
land rights in southern and eastern Africa. Kvinnerettslig skriftserie/ 
Studies in Women's Law 2005(57) 

- Kaarhus, Randi; Benjaminsen, Tor A.; Hellum, Anne; Ikdahl, Ingunn. 
Women's land rights in Tanzania and South Africa a human rights 
based perspective on formalisation . Forum for Development Studies 
2005(Vol. 32, no. 2):443-482 

- Sand, Inger Johanne; Hellum, Anne; Andenæs, Kristian. Rettslig-
gjøring, kvinner, makt og politikk. Universitetet i Oslo: Institutt for 
kriminologi og rettssosiologi 2005. ISBN 82-7100-143-4. 76 s. 
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2. Undervisning ved Det juridiske fakultet 

- Forskningstermin 
- Veiledning 3 doktorgradsstipendiater og 3 mastergradsstudenter 

3. Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg 

-  Rådsmedlem Institutt for offentlig rett 
- Medlem av forskningsutvalget  ved Det juridiske fakultet 
- Medlem av romkomiteen for omdisponering av Domus Nova ved Det 

juridiske fakultet  
- SUMs styre (vara) 
- UiOs Nord/Sør utvalg (vara) 
- Programstyremedlem UTISØR, NFR 
- Rett og demokrati. Arbeidsgruppe nedsatt av  
- Programsstyret for bachelorprogrammet kjønn, feminisme og likestil-

ling, UiO 

4. Deltakelse i lovgivningsarbeid o.l. 

- Konsulentoppdrag for NORAD om formalisering, menneskerettig-
heter og kvinners landrettigheter.  

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 
fakultetet 

- ”Intersections of Law, Human rights and water management”, fore-
drag på workshop ”African Water Laws. Plural Legislative Frame-
works for Rural Water Management in Africa”, Sør Afrika, 26.-28. 
januar 2005. 

- ”The Rights based approach to development – a grounded approach”, 
gjesteforelesning, School of Law, University of Warwick, 21. februar 
2005. 

- “Human Rights Approaches to Development”, keynote speech, 
Warwick Law School Graduate Conference, 6. mai 2005. 
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- ”Kjønn og rettighetsbasert utvikling”, evalueringsavdelingen, 
NORAD, 20. mai 2005. 

- ”Women’s and Girl’s reproductive Rights: Some trends in Interna-
tional Human Rights Law”, paper, Crossroads, 31. mai 2005. 

- “Menneskerettigheter og multikulturalisme”, foredrag på Institutt for 
samfunnsforskning, 4. november 2005. 

- Evaluering av Retfærd, Retfærdseminar 11.-12. november 2005. 
- Kommentator på “Human Rights Discourses in Africa: Changing 

Debates and Opportunities, American Anthropological Association 
Annual meeting, 3.-6. desember 2005. 

- “Gender, human rights and legal pluralism: Family Gardens, the right 
to Water and Livelihood in Zimbabwe”, paper, American Anthropo-
logical Association Annual meeting, 3.-6. desember 2005. 

- “Kollektiv eiendomsrett og kvinners bruks- og eiendomsrett”, innled-
ning til debatt på seminar om fattiges bruks- og eiendomsrett, Uten-
riksdepartementet 16. desember 2005. 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 

- 2. september. Seminar om formalisering av fattiges bruks- og eien-
domsrettigheter, NORAD. 

- Tove Stang Dahls minneseminar, Frede Castbergs 
minneforelsning,Juridisk fakultetes forskningsdag, Kvinnerettsdag 
Avdeling for kvinnerett. 

Arrangert følgende konferanser/seminarer/workshops 

- 30. mai-1. juni:  
Konferansen Crossroads: “Debating Women’s Rights,  medarrangør 
gjennom prosjektet ”Demokrati, religion og kvinners menneskerettig-
heter”. 

- 30. mai-1. juni: 
Workshop 7: ”Women’s and girl’s reproductive rights as a site of reli-
gious and legal contestations”, på konferansen Crossroads. 

- 19.-21. september: 
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PhD-seminar på Senter for menneskerettigheter: ”Sharia, Reformist 
Thought and Human Rights: With Special Reference to Muslims in 
Europe”, Avdeling for kvinnerett v/Anne Hellum var akademisk vert 
sammen med Senter for menneskerettigheter og Institutt for kultur-
studier og orientalske språk. 

- 28. oktober: 
Forskerseminar ”Demokrati, religion og kvinners menneskerettig-
heter”, arrangert av Avdeling for kvinnerett v/Anne Hellum gjennom 
prosjektet ”Demokrati, religion og kvinners menneskerettigheter”. 

7. Annen virksomhet 

- Leder av forskergruppen Rettigheter, Individer, kultur og sam-
funn(RIKS) 

- Prosjektleder Bistandsrelevant kvinnerett, finansiert av UD/NORAD 
NFR 

- Prosjektleder ”Religion, demokrati og menneskerettigheter”, i samar-
beid med professor Hege Skjeie, finansiert av NFR 

- Southern and Eastern Africa Center for Women’s Law (SEARCWL) 
Prosjektleder samarbeidsavtale Avdeling for kvinnerett 

- Forskergruppemedlem Kulturell kompleksitet i det nye Norge 
(CULCOM)  

-  Konsulentavtale melom SMR og NORAD om oppdrag i bistandsrele-
vant virksomhet, prosjektleder underavtale SMR og AFK 

- Redaksjonsutvalget for Social Justice and Global Development, Elec-
tric Law Journal, School of Law, University of Warwick 
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RAGNHILD HENNUM 

Førsteamanuensis 

 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet: 

I 2005 har jeg skrevet et mindre arbeid om dommeravhør (som ennå ikke er 
publisert). Jeg er også i ferd med å starte opp et arbeid prosjekt om EU straf-
ferett. 

b) Publikasjoner: 

- Bokanmeldelse av: Aina Mee Ertzeid: Hevn og straff : studier av hev-
nens strafferettslige legitimitet. Materialisten 2005;33(1) 

- Richard B. Felson: Violence & gender reexamined . Nordisk tidsskrift 
for kriminalvidenskab 2005;92(3) 

- Karlsen, Ludvig; Hennum, Ragnhild; Melhuus, Nils; Tokle, Nils Egil. 
Factors influencing efficiency and selectivity of high solidity small 
meshed towing nets. I: Contributions on the Theory of Fishing Gears 
and Related Marine Systems Vol. 3. Aachen: Shaker Verlag 2005. 
ISBN 38-322-3613-9. s. 89-104 

- ”Forvisning som straff. Kommentar til en høyesterettsdom (Rt. 2005 s. 
238)”. I: Materialisten. Nr. 4 2005. 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet 

- Forelesninger i straffeprosess (fellesdelen/ 4. avdeling) 
- Forelesninger i fellesprosesuelle emner (fellesdelen/4. avdeling) 
- Forelesninger/kurs på emnet JUROFF 1500 Strafferett for ikke-juris-

ter 
- Forelesning for Dakotastudentene (oversikt over straffeprosessen) 
- Forelesning på enmet Krim 2906 Homoforskning  
- Veiledning av studentavhandlinger 3sp, 6 sp og masteroppgaver 
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5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 
fakultetet 

- Forelesninger på Wadhal seminaret – januar 2005 
- Foredrag for Fornærmedeutvalget – januar 2005 
- Foredrag for AKP ”Prostitusjon – virker straff” – januar 2005 
- Foredrag for Kvinne og familieforbundet ”Vold mot kvinner i 

prostitusjon” – februar 2005 
- Kort innlegg på seminaret Trafficking of Women and Asylum 

arrangert ved IoR- februar 2005 
- Parallet med det offisielle møtet i FNs kvinnekommisjon i februar 

2005  holdt forskere og ulike organisasjonen en rekke seminarer. På et 
av disse seminarene holdt jeg et innlegg om den rettslige behandlingen 
av voldtekt – februar 2005 

- Foredrag på åpen dag ved UiO ”Hva skal til for at noen skal kunne 
straffes?” – mars 2005 

- Foredrag for krisesenteret på Gjøvik – mars 2005  og foredrag for 
FOKUS/Krisesenteret på Gjøvik i forbindelse med TV-aksjonen – 
september 2005 – ”Kriminalisering av prostitusjon” 

- Foredrag på seminar for de administrativt ansatte ved jur.fak ”Retts-
apparatets behandling av saker om seksualisert vold” – oktober 2005 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 

- Deltakelse på konferansen:Trafficking of Women and Asylum (der jeg 
også var medarrangør sammen med Cecilia Bailliet – konferansen var 
et samarbeid mellom UNHCR og institutt for offentlig rett) – Oslo 
februar 2005 

- Overvar det 49 møte i FNs kvinnekommisjon i New York og deltok 
på seminarer holdt i forbindelse med møtet.  

- Deltakelse på konferansen “Crossroads. Debating Women's Rights, 
Racism and Religion” – Oslo juni 2005 
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7. Annen virksomhet 

- Er medlemm av forskergruppen: Rettigheter, individer, kultur og sam-
funn (RIKS) 

- Er leder av forskergruppen: Samfunnskontroll og rettssikkerhet. Et 
særlig formål for forskergruppen er å fange opp de nye utfordringer 
som samfunns og- rettsutviklingen har skapt for strafferetten og straf-
feprosessen.  Forskergruppen vil bestå av forskere med bakgrunn i 
strafferett og straffeprosess, samt forskere med bakgrunn i forvalt-
ningsrett, kriminologi, rettssosiologi, etikk og internasjonale men-
neskerettigheter. Høsten 2005 arbeidet jeg sammen med Alf Petter 
Høgberg med opprettelsen av forskergruppen. 
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JO HOV 

professor 
 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet: 
- Sivil- og straffeprosess 

 
b) Publikasjoner: 

7. Annen virksomhet 

- Forskningspermisjon v/h 2005 
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ALF PETTER HØGBERG 

forsker 

 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet 

Avtalerett/kontraktsrett, strafferett og rettsteori/rettsfilosofi 

b) Publikasjoner 

- Ferdigstillelse av avhandling (dr. juris): Tolkningsstiler ved fortolk-
ning av skriftlige kontrakter. Universitetet i Oslo: Det juridiske fakul-
tet 2005. 414 s.  

- Romavlytting og tvangsmidler i forebyggende øyemed [Vitenskapelig 
foredrag]. Rettspolitisk forenings høstseminar; 23.09.2005 - 
25.09.2005 

- Høgberg, Alf Petter; Kinander, Morten; Bergo, Knut; Eriksen, 
Christoffer; Stubberud, Jørgen; Blandhol, Sverre; Mæhle, Synne 
Sæther; Askeland, Bjarte; Friis Fæhn, Erik; et al.. Makt og rett. Om 
Makt- og demokratiutredningens konklusjoner om rettsliggjøring av 
politikken og demokratiets forvitring. Oslo: Universitetsforlaget 2005. 
ISBN 82-15-00810-0. 248 s. 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet  

- Kurs i pengekravsrett  
- Kurs i rettskildelære 
- Oppgaveløsningsseminar 
- Sensur av studentavhandling (60 studiepoeng) 
- Veiledning av en vitenskapelig assistent (avhandling - 60 studiepoeng) 
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5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 
fakultetet 

- Foredrag: Romavlytting og tvangsmidler i forebyggende øyemed. 
Rettspolitisk forenings høstseminar; 23.09.2005 - 25.09.2005 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 

- Arrangerte (og deltok på) nordisk konferanse om kritisk rettsteori. 

7. Annen virksomhet 

- Arbeidet med opprettelse av forskergruppe om samfunnskontroll og 
rettssikkerhet.  

- Formann i norsk forening for rettsfilosofi  
- Norsk redaktør av Retfærd 
- Arbeider på bok om advokaters hvitvaskingshandlinger, samt artikkel-

samling om hvitvasking. Begge arbeider publiseres høsten 2006.  
- Artikkel om avtalerettslig tema under publisering. Artikkel om retts-

teorisk tema under publisering. 
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BENEDIKTE MOLTUMYR HØGBERG 

stipendiat 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet 
Jeg har i hovedsak arbeidet med mitt avhandlingsprosjekt om grl § 97. 

I tillegg har jeg arbeidet med to artikler. Den ene artikkelen reiser spørs-
målet om det kan utledes en eller to rettsregler av grl § 97. Den andre artik-
kelen er en fremstilling av den nye ytringsfrihetsbestemmelsen i grl § 100, 
sammenliknet med EMK art 10. 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet 

- Kurs i statsforfatningsrett m/retting av kursoppgaver og oppgavegjen-
nomgang til 2. avd. 

- Kurs i Rettskilder til fots til 1. avd. 
- Manduksjoner i statsforfatningsrett til 2. avd. 

3. Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg 

- Medlem av Forskningsutvalget ved Det juridiske fakultet.  

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 
fakultetet 

- Faglige innledninger på rettsteoriseminar, IOR. 
- Faglig kommentar til PhD-skrivekurs, 01.03.05. 
- Presentasjon av mitt avhandlingsprosjekt i faggruppen konstitusjonell 

rett, IOR, 13.06.05. 
- Foredrag på Forskningskonferansen, Det juridiske fakultet, 31.08.05. 
-  Faglig kommentar til PhD-leseseminar i Flåm, 21.09.05. 
- ”Forholdet mellom ytringsfrihet og vern mot diskriminerende uttalel-

ser”, Dagsnytt 18 og Dagsrevyen 19, 29.11.05. 
- ”Friskolene og forholdet til tilbakevirkningsforbudet”, Dagsrevyen 19, 

20.12.05. 
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6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 

- Nasjonalt PhD-seminar i Flåm, 19.-21. september. 
- Grunnlovskonferansen i Bergen, 14.-15. november. 
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KIRSTEN KETSCHER 

Professor II i kvinnerett og EØS-rett 

1. Forskningsvirksomhet 

a) To hovedområder:  
1) En kvinderetlig synsvinkel på religion og religionsfrihed 2) EUs so-
ciale dimension med et integreret kvinderetligt perspektiv. 
 Ad 1) De gamle religioner i Europa kendetegnes ved, at de er 
præmoderne, prædemokratiske og patriakalske. En kvinderetlige 
synsvinkel prblematiserer de juridiske problemer, regulering af 
religionerne står over for først og fremmest i et moderne inkluderende 
menneskeretligt perspektiv. Der arbejdes på bearbejdning af disse 
problemstillinger med inddragelse af CEDAW konfronteret med 
traditionelle fortolkninger af religionsfriheden. 
 Ad 2) Den Europæiske union er kendetegnet ved et markedsretligt 
perspektiv, der skal være socialt afblanceret. Kvinders integration i 
arbejdsstyrken er et EU-retligt opprioriteret område, samtidig med at 
ligestilling mellem kvinder og mænd er en mainstreamet værdi i 
Unionstraktaten. Disse problemstillinger bearbejdes særlig i forhold til 
social sikring og arbejdskontakten med inddragelse af CEDAW, der 
også er gurndlag for Unionens virksomhed. 

b) Publikasjoner: 
- Etnisk ligebehandling, religionsfrihed og ligestilling mellem mænd og 

kvinder – set i lyset af Føtex-sagen, Ugeskrift for Retsvæsen, nr. 26, 2. 
juli 2005, 9 sider, Thomson, København 2005. 

- Anmeldelse af Trine Schultz: Retsanvendelse og skøn – Sondringens 
anvendelse i prøvelsen af afgørelser på det socialtretlige område, 
Ugeskrift for Retsvæsen, nr. 14, 9. april 2005, 1 side, Thomson, 
København 2005. 

- Anmelselse af Kirsten Reimers-Lund: Børn – fælles ansvar. Om 
forståelse af foranstaltninger for børn, Ugeskrift for Retsvæsen, nr. 24, 
18. juni 2005, 1 side, Thomson, København 2005. 
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- Bidrag til Grundloven med kommentarer 2. udgave, Djøf, København, 
1. september 2005. 

- Grundlæggende rettigheder gælder for alle, Handicapnyt, januar 2005, 
3 sider, Dansk handicapforbund, København. 

- Når aktivering fører til social dumping, Socialrådgiveren, nr. 2, 2005, 
2 sider, Dansk Socialrådgiverforening, København. 

- Socialret – børn og unge: Tekstsamling, s. 1-77, Reprocenteret, 
Københavns Universitet 2005. 

- Nettpublikasjoner: Regelsamling europæisk socialret, Afgjørelses-
samling i europæisk socialret,Elektronisk tekstsamling i eoropæisk 
socialret. 

- Skriver spalten ”Socialret: Faglig Nyt” i Advokaten, Advokatrådet, 
Kbh. 

- En rekke avisinnlegg. 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet 

- Undervisning i kvinnerett spesialfag, nasjonal variant, høstsemesteret 
2005. 

- Undervisning i Women’s law and human rights, vårsemesteret 2005. 
- Undervisning i arbeidsrett vår og høst 2005. 

3. Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg 

- Medlem af Arbeidsgruppe: ”Rett og demokrati” som sentral utfordring 
under Norges forskningsråd. 

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning 
utenom fakultetet 

- Female Muslim Garments in the Public Room: A Legal Discourse on 
Human Rights, konferencen Crossroads: Debating Womens Rights, 
Racism and Religion in International Relations, Universitetet i Oslo, 
30. maj – 1. juni 2005. 

- Retten til å bære religiøs påkledning i det offentlige rom – sett i lys av 
den danske Føtex-saken, Universitetet i Oslo, 8. december 2005. 
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6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 

- Åsgårdstrand, Institutt for offentlig retts seminar om EØS-retten og 
offentlig rett samt veiledning av studenter for specialoppgave 29.- 30. 
september 2005. 

7. Annen virksomhet 

- Medlem af Det juridiske tidsskrift Retfærds redaktion. 
- Deltagelse i diverse doktorgrads- og stillingsbedømmelser. 
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ASBJØRN KJØNSTAD 

professor, dr. juris 

1.  Forskningsvirksomhet 

a)  Virksomheten: 

Jeg har i 2005 vesentlig arbeidet med helserettslige, trygderettslige og er-
statningsrettslige spørsmål samt tilgrensende spørsmål innen arbeidsrett, 
statsrett og menneskerettighetsrett. Særlig viktig har det vært å studere 
rettsliggjøringsprosesser i det statlige og kommunale velferdssystemet. 

For oss som har vært med på disse prosessene og bidratt til å framskynde 
dem, er det interessant at dette har fått en så betydelig plass i maktutred-
ningen, og at samfunnsforskere og enkelte jurister nå tar del i debatten. 

b)  Publikasjoner: 

- Arbeidsgivernes styringsrett i helsevesenet. Arbeidsrett 2005:1-27c)  
- En modell for culpavurderingen. Tidsskrift for Erstatningsrett 

2005:87-120 
- Er juristene blitt for dominerende som premissleverandører for det 

psykiske helsevernet? . Kritisk Juss 2005(Årg. 31, nr 3):231-250 
- Helserett - pasienters og helsearbeideres rettsstilling.. Oslo: Gyldendal 

Akademisk 2005. ISBN 82-05-31112-9. 376 s. 
- Is it a human right to smoke tobacco?. I: Smoking and the Workplace. 

Hague: Kluwer Law International 2005. ISBN 90-411-2325-3. s. 59-
66 

- Norwegian policies to reduce exposure to environmental tobacco 
smoke. I: Smoking and the Workplace. Hague: Kluwer Law Interna-
tional 2005. ISBN 90-411-2325-3. s. 179-190 

- Rettigheter for pasienter med kronisk utmattelsessyndrom. Tidsskrift 
for Den norske lægeforening 2005:540-540 

- Velferdsrett 1 - Grunnleggende rettigheter. Rettssikkerhet. Tvang. 
Oslo: Gyldendal Akademisk 2005. ISBN 82-05-34225-3. 521 s. 
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 Andre arbeider: 
-  Hovedredaktør for Tidsskrift for Erstatningsrett 2005 (ISSN 1503-

6782) 305 sider. 
- Fagredaktør for sosialrett i Norsk lovkommentar Oslo 2005 (82-05-

34210-5). 

2.  Undervisning ved Det juridiske fakultet 

-  Forelesninger og kurs i velferdsrett 
-  Forelesninger i trygderett 
-  Forelesninger i helserett 
-  Veiledning (delansvar) for to doktorander 
-  Veileder for tre studentavhandlinger 

3.  Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg 

-  Medlem av styret for Lovsamlingsfondet. 
-  Medlem av styret for Jahrefondet. 
-  Medlem av Det norske Videnskaps-Akademiet 

4.  Deltakelse i lovgivningsarbeid o.l. 

-  Formann i Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden. 
-  Formann i skadenemnd for yrkesskadeforsikring og trygghetsforsik-

ring (Gjensidige, Sjømannsforbundet og Rederiforeningen). 

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 
Fakultetet 

- Professor ΙΙ ved Høyskolen i Oslo-forelesninger i trygderett. 
-  Flere foredrag om helselovene av 1999 og 2001. 
-  Flere foredrag om yrkesskader og yrkessykdommer. 
- Flere foredrag om pasientrettigheter. 
-  Flere foredrag om barnerettslige spørsmål. 
-  Flere foredrag om erstatningsrettlige spørsmål. 
- Flere foredrag om den store pensjonsreformen. 
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-  Ca 10 andre foredrag i området velferdsrett. 

6.  Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 

- Fattigdomskonferanse, Johannesburg 26, 27. og 28. januar 2005 (ord-
styrer og co-referent) 

- Minneseminar for Trygderettens leder (Per Knudsen), Oslo 9. juni 
2005 (med hovedforedraget). 

- Konferanse om European Social Security (EISS), Utrecht 15-18. sep-
tember 2005. 

-  Helse- og sosialrettsseminar Bergen 26. og 27. september 2005 (med 
innledning om samordnet lov for kommunale helse- og sosialtjenes-
ter). 

- Seminar for Institutt for offentlig rett, Åsgårdstrand 29 og 30. septem-
ber 2005. 

- Internasjonal tobakkskonferanse, New Dehli 5-9 desember 2005 (med 
hovedforedraget under innledningssesjonen). 

7.  Annen virksomhet 

- Medlem av bedømmelseskomité for Mette Hartlevs doktoravhandling 
om ”Fortrolighed i sundhedsretten”, Københavns Universitet. 

- Ansvar for en gjesteforeleser (Fatima Adamn fra Nigeria). 
-  Leder av styret for Forum for helserett. 
-  Medlem av Samfunnspolitisk Forum i Landsforeningen for hjerte- og 

lungesyke. 

8.  Priser 

- Hedersprisen ”Røykefrihet”. 
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INGUNN IKDAHL 

Stipendiat 
 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet 

Jeg har arbeidet videre med doktorgradsprosjektet om menneskerettslige 
spørsmål i tilknytning til kvinners bruk av jord og eiendomsrettsreformen i 
Tanzania. I tillegg til nedennevnte foredrag og publikasjoner har jeg arbei-
det med to artikler som vil bli publisert i to ulike antologier løpet av 2006. 
Jeg var i Dar es Salaam, Tanzania, fra 8.nov til 8.des for å samle materiale 
til doktorgradsprosjektet, og hadde permisjon ifm nedennevnte undervis-
ning i Zimbabwe i august. 

b) Publikasjoner: 

- “Human rights, formalisation and women’s land rights in southern and 
eastern Africa”. Første versjon: I. Ikdahl, A. Hellum, R. Kaarhus og 
T.A. Benjaminsen, publisert som Noragric Report No. 26, June 2005, 
Norwegian University of Life Sciences (UMB). Revidert og utvidet 
versjon: I. Ikdahl, A. Hellum, R. Kaarhus, T.A. Benjaminsen og P. 
Kameri-Mbote, publisert som Studies in Women’s Law No. 57, July 
2005, UiO 

- “Women’s Land Rights in Tanzania and South Africa: A Human 
Rights Based Perspective on Formalisation”, R. Kaarhus, T.A. Ben-
jaminsen, A. Hellum og I. Ikdahl, i Forum for Development Studies 
nr. 2 2005 (vol 32), p 443-482 

- “Naturlover, juss og kultur”, I. Ikdahl og K.B. Sandvik, kronikk i 
Morgenbladet 4.11.2005 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet 

- Spesialfag Women’s Law and Human Rights 
- Spesialfag Arbeidsrett 
- Spesialfag Kvinnerett - likestillingsvarianten 
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- Fast eiendoms rettsforhold (2. avdeling) 
- Kvinne- og kjønnsperspektiv (2. avdeling) 

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 
fakultetet 

- Foredrag “Human Rights, Formalisation and Women’s Land Rights in 
Eastern and Southern Africa” på Verdensbankens ESSD (Environ-
ment and Socially Sustainable Development Network) Week, Wash-
ington 29.mars-3.april  

- Foredrag “Equality in Land Reform? Human Rights, Poverty and 
Women’s Use of Land” på Warwick Law School Graduate Confer-
ence “International Economy, Impoverishment and Human Rights”, 
University of Warwick, UK, 5.-6. mai. 

- Foredrag “Women, Human Rights and Land in Southern and Eastern 
Africa” på NFUs konferanse “Transforming Landscapes of Poverty. 
Resources, Rights and Conflicts”, UMB 20.-21. juni 

- Underviste på masterkurset “Women, access to resources and the 
law”, 30. juli-18.august, University of Harare, Zimbabwe.  

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 

- Februar: Seminar ”Trafficking of Women and Asylum”, arrangert av 
UNHCR, IORs masterprogram og Avdeling for kvinnerett 

- Mars: Konferanse arrangert av Verdensbanken, se pkt 5 
- April: PhD-seminar, UiO. Tove Stang Dahls minneseminar: Ruth 

Nielsen innledet om ”Gender mainstreaming på kontraktrettens om-
råde” 

- Mai: Torkel Opsahls minneseminar: Philip Alston innledet om ”The 
UN under attack – the role of human rights monitoring”. Konferanse i 
Warwick, se pkt 5. Konferanse “Crossroads: Debating Women’s 
Rights, Racism and Religion”, UiO. 

- Juni: Konferanse NFU/UMB, se pkt 5 
- September: Seminar om norsk politikk ift formalisering av eiendoms-

rett, arrangert av UD. Nasjonalt doktorandseminar, Flåm 



70 

 

 

- Diverse seminarer, gjesteforelesninger, faglunsjer osv ved Avdeling 
for kvinnerett 

7. Annen virksomhet 

- Daglig leder av avdeling for kvinnerett 
- Medlem av den norske redaksjonen for Retfærd 
- Medlem av nettverket ”HR and development network” 
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HENNING JAKHELLN 

professor 
 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Forskningsområder 2005 

Forskning særlig innen arbeidsrett og tilgrensende rettsområder 

b) Publikasjoner 

Se registrering i Frida 2005 (www.uio.no/forskning/frida) 

Dessuten: 

www.arbeidsrett.no 
- [red., sammen med Helga Aune]; i samarbeid med 30 praktiserende 

jurister og advokater, nettstedet omfatter særlig internasjonal arbeids-
rett, kommentarer til arbeidsmiljøloven (2005), kommentarer til ferie-
loven, permitteringer og kommentarer til permitteringslønnsloven, 
konkurranseklausuler m.v., pensjoner. Nettstedet startet opp 14. juli 
2005, og holdes løpende oppdatert. 

- arbeidsrett.no [red., sammen med Helga Aune]; i samarbeid med 30 
praktiserende jurister og advokater, papirutgave; kommentarer til 
arbeidsmiljøloven (Oslo, 2005), 1217 sider, N. W. Damm & Søn. 

- Ny arbeidsmiljølov, Leder, Lov og Rett 2005 s. 513-514 
 

Norsk kommentert lovsamling, 2005-utgaven 
Kommentarer til følgende lover: 
- Lov om arbeidstvister (arbeidstvistloven), av 5. mai 1927 nr. 1, kom-

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

1952 nr. 7,  
- Lov om godtgjørelse til stortingsrepresentanter, av 30. juni 1954 nr. 

11,  
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- Lov om aldersgrenser for offentlige tjenestemenn m.fl., av 21. des. 
1956 nr. 1,  

- Lov om ansvar og garanti for statens oppkrevere og regnskapsførere 
m.v., av 28. mars 1958 nr. 4,  

- Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. (arbeidsmiljøloven), av 4. 
feb. 1977 nr. 4, kommentarene til §§ 33 D, 33 E, 55 A, 55 K, 55 L, 
56-73, 73 K – Q,  

- Lov om lønnsplikt under permittering (permitteringslønnsloven), av 6. 
mai 1988 nr. 22,  

- Midlertidig lov om fortrinnsrett og ventelønn for arbeidstakere ved 
Arbeidsforskningsinstituttet, av 21. juni 2002 nr. 26,  

- Lov om interimsorganisering av ny arbeids- og velferdsetat,av 17. juni 
2005 nr. 61 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet  

- forelesninger i arbeidsrett, spesialfag og valgfag. 
-  veiledning til avhandlingsskrivende (20 og 10 vekttall)  

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 
fakultetet 

- De viktigste endringer i forslaget til ny arbeidslivslov, innledning på 
Statens Arbeidsmiljøinstitutt [STAMI] kurs om arbeidsmiljøvirksom-
het, Oslo, 26. januar 2005 

- Tariffavtalestrukturen i Oslo kommune, innledning for det 
partssammensatte utvalg i Oslo kommune, Rådhuset, 1. feb. 2005 

- Om forslaget til ny arbeidsmiljølov - Ot. prp. nr. 49 (2004-2005) - og 
forholdet til vårt velferdssystem - med særlig henblikk på 
arbeidsgiverbegrepet, innledning på Stortinget, arrangert av Nei til 
EUs kvinnegruppe, 28. februar 2005. 

- Om arbeidstakeres adgang til å varsle om kritikkverdige forhold i 
virksomheten, innledning på seminar i Oslo arrangert av Transparency 
International, Norge 3. mars 2005 

- Noen sentrale spørsmål i forslaget til ny arbeidsmiljølov -  
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Ot. prp. nr. 49 (2004-2005), Innledning på Stortinget, diskusjonsmøte 
arrangert av Sosialistisk Venstreparti, 14. mars 2005 

- Varsleres stilling i helsevesenet, orientering på møte i Kommunenes 
Sentralforbund, Oslo 10. mars 2005 

- Det dobbeltsporede prosessystem - forelesning for tillitsvalgte på Sør-
marka 11. april 2005 

- Oversikt over den nye arbeidsmiljøloven - innledning på instituttlunch 
12. april 2005 

- Om aldersgrenseproblematikken, innlegg på høring, Kommunalkomi-
téen, Stortinget, 20. april 2005 

- Hva er nytt i den nye arbeidsmiljøloven? Innledning på seminarer om 
den nye arbeidsmiljøloven, Oslo, 25. april, 2. mai og 10. mai 2005.  

- Arbeidstakeres rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksom-
heten 

- Innlegg på seminar om den nye arbeidsmiljølov, Oslo, 25. april, 2. mai 
og 10. mai 2005.  

- Whistleblowers - om rettsstillingen for arbeidstakere som varsler om 
kritikkverdige forhold i virksomheten etter forslaget til ny ar-
beidsmiljølov § 2-4, innledning på seminar i Stortinget arrangert av 
Venstre, 19. mai 2005.  

- Om det foreslåtte forbud mot gjengjeldelser mot arbeidstaker "som på 
lojal måte varsler om kritikkverdige forhold i virksomheten", foredrag 
på Arbeidsmiljødagene i Trondheim, 26. mai 2005 

- Innlegg på konveranse om ansattes ytringsfrihet, arrangert av Arbeids- 
og sosialdepartementet, Oslo, 10. juni 2005 

- Mobbing/varsling og juridiske konsekvenser, foredrag på seminar om 
mobbing på arbeidsplassen, arrangert av Statens arbeidsmiljøinstitutt, 
1. september 2005 

- "Munnkurv, varsling og tause organisasjoner", foredrag 28. september 
2005 "AFI-dagen 2005", på seminar arrangert av Arbeidsforsknings-
instituttet 

- Hva er nytt i den nye arbeidsmiljøloven? Innledning på seminarer om 
den nye arbeidsmiljøloven, Trondheim 9. sept. 2005, Bergen 14. sept. 
2005, Tromsø 20. sept. 2005 og Oslo 4. okt. 2005.  
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- Foredrag 12. okt 2005 på HMS-faglig forum, Oslo om "lov om ar-
beidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern av 17. juni 2005 - vil den nye 
loven løse utfordringen på fremtidens arbeidsplasser?"  

- Foredrag 13. okt 2005 på seminar Sentraladministrasjonens Tjeneste-
mannslag, NTL/landsforening 2, på det gamle universitetsbiblioteket, 
Oslo, om "Ytringsfrihet, etiske retningslinjer og vern av varslere - 
oversikt over tematikken".  

- Foredrag 17. okt 2005, på seminar og samling for hovedverneom-
budene ved universiteter og høyskoler, på Universitetet i Oslo, 
Blindern, om "Den nye arbeidsmiljøloven og den nye tjeneste-
mannsloven, endringer for oss?"  

- Ytringsfrihetsseminaret i Gamle Festsal, Sivilombudsmannens regi og 
Institutt for offentlig rett, 19. okt. 2005 

- Ledelse av seminar 27. okt 2005 hos Parat, Oslo, om utvalgte aspekter 
ved det tariffrettslige ufravikelighetsprinsipp  

- Kommentarer 1. november 2005 på instituttledersamling, Det juri-
diske fakultet, på Kleivstua i tilknytning til personalledelse og virke-
midler m.v. med særlig henblikk på det vitenskapelige personale 

- Foredrag 23. november 2005 om inkluderende arbeidsliv, Oslo Plaza 
- Foredrag 25. november 2005 på Statens arbeidsmiljøinstitutt, Oslo, 

om "Hva er nytt i den nye arbeidsmiljøloven" og "Mobbing og vars-
ling - juridiske konsekvenser".  

- 29. november 2005 forelesning om internasjonal arbeidsrett på kurs 
for tillitsvalgte - LO-Skolen - 29. november 2005 

- Foredrag 30. november 2005 om den nye arbeidsmiljøloven og tillits-
valgtes funksjoner under omstillinger, fylkestrygdekontoret i Oslo 

- Foredrag 6. desember 2005 på Næringslivets Sikkerhetsorganisasjons 
fagseminar i Sandefjord om "Sikkerhet for innsatsmannskapene". 

7. Annen virksomhet 

- Diverse intervjuer i dagspresse, radio og fjernsyn, særlig om arbeids-
rettslige spørsmål. 
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JON T. JOHNSEN 

professor, dr. juris 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet 

-  Komparative studier av rettshjelpordninger 
-  Artikkel om uskyldspresumsjonens rekkevidde   
-  Engelsk artikkel om offentlig rettshjelps historie i Norge  

b) Publikasjoner 

- Council of Europe, CEPEJ: European Judicial Systems 2002. Facts 
and Figures. F-67075 Strasbourg: Council of Europe Publishing 2005. 
ISBN 92-871-5711-1. 137 s. (Medansvar) 

- "Speeding up judicial systems". Lessons to be learned from the Report 
on European Judicial Systems 2002 [Vitenskapelig foredrag]. Confe-
rence on Evaluating European Judicial Systems ; 02.05.2005 - 
03.05.2005 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet 

- Forelesning klinisk kurs 
- Veiledning av 2 doktorgradskandidater 
- Veiledning av 3 store særoppgaver  

3. Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg 

- Dekan  
-  Leder for fakultetsstyret 
-  Leder av Justisdepartementets koordineringsgruppe for ”Krafttak for 

juridisk forskning” 
- Leder av Det nasjonale fakultetsmøtet for juridiske fag 
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4. Deltakelse i lovgivningsarbeid o.l. 

- Oppnevnt som uavhengige ekspert i en arbeidsgruppe under Europa-
rådets kommisjon for effektiv rettspleie (European Commission for 
the Efficiency of Justice (CEPEJ). Arbeidsgruppen har avgitt to rap-
porter i 2005  

- Initiert og koordinerer arbeidet med en forskningsrapport om ”Time 
Managent in Nordic Courts”. Rapporten er en del av atrbeidet i CEPEJ 

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 
fakultetet 

- "Speeding up judicial systems". Lessons to be learned from the Report 
on European Judicial Systems 2002 [Vitenskapelig foredrag]. Confer-
ence on Evaluating European Judicial Systems ; 02.05.2005 - 
03.05.2005 i den Haag, Nederland  
(http://www.coe.int/T/E/Legal_Affairs/Legal_co-ope-
ration/Operation_of_justice/Efficiency_of_justice/Johnsen%20speech
%20La%20Haye%202005.pdf) 

- ”Mitt syn på den kritiske rettsteorien og dens betydning for rettsviten-
skapens utvikling i Norge”. Symposiet ”1968 och därefter” Lund 1-3 
desember 2005.  

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer  

- Conference on Evaluating European Judicial Systems  den Haag, 
Nederland  2-3 mai   

- “Legal Aid in the Global Era” International Legal Aid Group Confer-
ence, Kilarney Irland  8-10 juni 

- Slirå-seminaret om gjenopptakelse Finse 26-28 august 
- Seminaret ”Kritisk rettsvitenskap og rettsteori”, Hadeland 11-13 

november 
- IOR, seminar,  Åsgårdstrand 29-30 september 
- Symposiet ”1968 och därefter” Lund 1-3 desember  
- European Council, Comission on the Efficiency of Justice: Tre konfer-

anser i Task Force On Delays, to plenumsmøter Strasbourg 
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- Et større antall konferanser om fakultets- og universitetsspørsmål 

7. Annen virksomhet 

- Ansvarlig for Instituttets faglige lunsjer om strafferettslige og straf-
feprosessuelle spørsmål sammen med professor Tor-Geir Myhrer.  Vi 
avvikler tre møter per semester 

- Diverse medieintervjuer om spørsmål knyttet til strafferett og 
straffeprosess 
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DAG MICHALSEN 

Professor, dr. juris 

 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet 

2005 var avslutningsåret for forskning om Den norsk-svenske unionen ved 
Avdeling for rettshistorie som har pågått siden 2002. Da publiserte vi også 
Mestad/Michalsen (red), Rett, nasjon, union (2005). Jeg har også arbeidet 
videre med temaer fra rettshistorisk metode, og bl.a. utgitt (red): Rett, his-
torie, metode (2005). 

b) Publikasjoner 

- Nasjon eller union? Norsk unionsrettsforskning 1814-1905. I: Rett, 
nasjon, union. Den svensk-norske unionens rettslige historie 1814-
1905. Oslo: Universitetsforlaget 2005. ISBN 82-15-00758-9. s. 211-
2742. 

- Rett, historie, metode. Redaktør og artikkelforfatter, Oslo : Institutt 
for offentlig rett 2005. ISBN 82-8063-047-3. 150 s. Institutt for offent-
lig retts skriftserie 2005 ; 2 
Rettshistoriefagets former. I: Rett, historie, metode. Oslo : Institutt 
for offentlig rett 2005. ISBN 82-8063-047-3. s. 1-20 
En nominalistisk lesemåte av fortidige rettstekster? . I: Rett, histo-
rie, metode. Oslo : Institutt for offentlig rett 2005. ISBN 82-8063-047-
3. s. 65-89 

- Europeisk privatrettshistorie – 6 artikler. Oslo: Privatrettsfondet 
2005. ISBN 82-7236-175-2. 108 s. Institutt for privatrett Stensilserie 
B ; 32 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet  

- Jeg har forelest i rettshistorie på forskjellige måter. 
-  Veiledning av 4 x 20 vekttalls- og noen 10 vekttalls oppgaver 
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3.  Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg 

-  Varamedlem til Likestillingsutvalget Jur Fak 
-  Medlem av instituttrådet ved IoR 
-  Vararepresentant for leder i Klagenemnda for stedsnavnssaker, Norsk 

Språkråd 
-  Medlem av Kjeldeskriftkommisjonen, Riksarkivet  

4. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning 
utenom fakultetet 

- Rett i og som litteratur. Innledning på Tekst/Historie, seminarrekke 
ved Det humanistiske fakultet 3.3. 2005 

-  Nasjonale og unionelle jurister i den svensk-norske unionen. 
Foredrag i Det juridiske fakultets 1905-forelesningsrekke 26.4 2005 

-  Universitetsjuristene og nasjonen. 
 Foredrag på Forum for universitetshistorie, Det humanistiske fakultet 

UiO 12.5. 2005 
-  Unionens historie 1814-1905 

Foredrag på Kulturnatt ved Universitetet i Oslo 3.6. 2005 
-  Den svensk-norske unionens rettslige blindveier. 

Foredrag på Baroniet Rosendal 3.9 2005 
-  Hva er samtidsrettshistorie? 

Innledning på Rettshistoriske lunsjseminar, Oslo 13.9 2005 
-  Rettsvitenskapen 1805-1905-2005: Skriver vi annerledes i dag? 

Forelesing ved Det nasjonale doktorgradsseminaret i rettsvitenskap 
Bergen/Flåm 20.9 2005 

-  7. Juni-beslutningen som historisk refleksjon over den svensk-norske 
unionens rettslige karakter. 
Foredrag på 100-årsdagen for unionens endelige oppløsning 26/10 
2005. Fritt Ords lokaler.  

-  Var Stortingets 7. junibeslutning rettslig holdbar? 
Foredrag på Arkivets dag på Riksarkivet 12.11. 2005 



80 

 

 

-  7.-juni beslutningen og den svensk-norske unionens karakter 
Foredrag på Åpen dag ved Det juridiske fakultet 19.11 2005 

-  Romersk rett som moderne rett? Romanisme i norsk rett etter 1814. 
Foredrag på seminaret Veiene fra Roma. Om byens betydning for 
norsk samfunnsliv gjennom tidene, Det humanistiske fakultet, UiO 
26.11 2005 

Annet  
- Grunnloven, 1814 og i dag. 

Intervjue NRK 1 Programmet Balsam 17.05.2005 
-  Juristene og deres rolle ved unionsoppløsningen 1905. 

Faglig ansvar for utstilling ved 100-årsmarkeringen 1905-2005. Sam-
arbeid mellom Det juridiske fakultetsbibliotek/Avdeling for rettshisto-
rie, DB, Sentrum. Åpnet 24.05.2005 

-  Rett i 1905. Intervjue sammen Ola Mestad på NRK 2 Programposten 
'Museum' 30.10.2005 

5. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 

- Ansvarlig arrangør, internasjonalt seminar: REUNA Workshop 3 – 
Programme. A Nordic Model? Law and Society in Legal History 
28th–30th of April 2005 in Oslo, Norway. Deltakere av rundt 40 retts-
historikere fra Norden og baltiske land.  

7. Annen virksomhet 

- professor II ved Det juridiske fakultet i Tromsø  
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ANNE ROBBERSTAD 

dr. juris, professorstipendiat 
 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet 

Jeg har hele året arbeidet med ferdigstillelsen av boken Rettskraft, som skal 
utgis i 2006. Den er en systematisk fremstilling av de norske rettskraftreg-
lene, med særlig vekt på høyesterettspraksis på 1990- og 2000-tallet i sivile 
saker. Med denne boken avslutter jeg min treårige periode som professor-
stipendiat. I tillegg har jeg skrevet en straffe- og prosessrettslig festskrift-
artikkel, som også trykkes først i 2006.  

b) Publikasjoner 
Ingen i 2005, jfr forrige punkt. 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet 

- Emneforelesning og kurs i sivilprosess.   
- Klagesensur 10 vekttalls studentavhandling. 

3. Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg 

- Medlem i Likestillingsutvalget (LSU) som representant for de mid-
lertidig ansatte. 

- Varamedlem av instituttrådet ved Institutt for offentlig rett.   

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 

- Deltagelse i Likestillingsutvalgets seminar for fakultetets ledere den 
17.3.2005, om arbeidsmiljø, ledelse og rekruttering.   
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7. Annen virksomhet 

- Medlem av betygsnämden ved Uppsala universitet for Kenneth 
Nordbacks avhandling ”Interimistiska åtgärder i EG-rättsliga mål”, 
disputas 24.5.2005.  
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NICOLAS DE SADELEER 

Professor Dr. 
EU Marie Curie Chair 

 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Forskningsområder 
- Principle of precaution, risk assessment and risk management 

Environmental law 
b) Publikasjoner 
- “Waste, Products and By-products”, Journal of European Environ-

mental & Planning Law, 2005, vol. 1, n° 4, pp. 46-58. 
- “EC Waste Law or How to Juggle with Legal Concepts. Drawing 

the Line beween Waste, Residues, Secondary Materials, By-products, 
Disposal and Recovery Operations”, Journal of European Environ-
mental & Planning Law, 2005, vol. 2, n° 6, pp. 46-58. 

- “The Concept of Waste”, in Environmental law and policy at the turn 
to the 21st century - Umweltrecht und -politik an der Wende zum 21. 
Jahrhundert - Gedenkschrift / Liber amicorum Betty Gebers - , to be 
published. 

- Rifiuti, Prodotti e Sottoprodotti, Milano, Giuffré, 2005, 215 p. 
- «Residuos, restos y subproductos. Una trilogia ambigua», Revista do 

Centro de Estudos de Direito do Ordenamento, do Urbanismo e do 
Amiente, 2005, ano VI I, n° 13, pp. 31-66. 

- “Grandeurs et servitudes du principe de précaution en matière de sécu-
rité alimentaire et de santé publique”, sous la dir. de P. Nihoul, Les 
OGM, Bruxelles, Larcier, 2005, pp. 315-344. 

- «Habitats Conservation in EC Law: From Nature Sanctuaries to 
Ecological Networks”, Yearbook of European Environmental Law, 
2005, vol. 5, pp. 215-252. 

- «La directive 2004/35/CE relative à la responsabilité environnemen-
tale : avancée ou recul pour le droit de l’environnement des Etats 
membres?», in B. Dubuisson et G. Viney (éds.), Les responsabilités 
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environnementales, Bruxelles, Paris, Bruylant, L.G.D.J., 2005, à 
paraître. 

- «Revisiting Risk Assessment in the light of the Precautionary Prin-
ciple», Environmental Jurisprudence/Ympäristöjuridiikka, Miljö-
juridisk, 2005, forthcoming. 

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 
fakultetet 

- I have been in charge of different Phd students in relation to my EU 
Marie Curie Chair 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 

- 8th January : Participation in the International Workshop in Tokyo on a 
Future Climate Change Regime and Legal Principles funded by Global 
Environment Research fund of the Ministry of Environment 
Keynote presentation: “Legal principles and their role and function in a 
future climate change regime”. 

- 11th January : Lecture at the law faculty of Waseda University, Tokyo 
on the Precautionary Principle. The conference was organized by Pro-
fessor Okusha. 

- 13th January : Lecture in Kyoto at Ryukoku University on Recent de-
velopments in EU law. The conference was organized by Associate 
Professor Takamura. 

- 18th January : Meetings at the Faculty of Environmental Studies of  
University of Nagasaki, professor Mami Oku. 

- 25th- 26th January : Seminar on the Precautionary Principle In the 
Handelshogskolan of Gotteborg University. The conference was or-
ganized by Prof. Geperth. 

- 6th February : Meeting in Tartu with Professor Woolfson, EU Marie 
Curie chair in Vilinius 

- 7th February : Seminar on the Precautionary Principle and the Polluter-
Pays Principle in collaboration with Prof. Bugge (univ. of Oslo) at 
Tartu University in Estonia. The conference was organized by Prof. 
Veinlas. 
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- 22nd-23 rd February : Bergen University/ Meetings with Prof. Ingrid 
Holsen, Health Institute, Phd Students Shutz, Overbro, Namdal 

- 25th February : Conference Miljorettlunsj, Institut for Offentlig og 
International Rett  “Products, Wastes and By-Products: How to draw 
the borderline 

- 2nd March : BERLIN 
Conference given at The German Advisory Council on the Environ-
ment 

- 3rd March : BERLIN 
Meeting at ECOLOGIC, 

- 13-14th April: Conference Jornadas sobre Derecho Ambiental Comu-
nitario organised by the Instituto Vasco de Administratcion Publica at 
the Universidad del Pais Vasco on “El Principio de Precaucion en el 
Derecho comunitario” 

- 18th April: Lectures on Biodiversity Law at the University of La Ré-
union, Master Droit des Collectivités Territoriales 

- 19-20th April: Conference at the symposium ‘Patrimoine public’ orga-
nised by the Faculty of Law and Economics of the University of La 
Réunion; conference on ‘La notion de  patrimoine en droit de 
l’environnement’ 

- 21-22ND April: Seminar on "New Instruments for the Protection of 
Biodiversity and Biosafety", Helsinki, Finland co-organized by  the 
Nordic environmental Law network (NELN), the Finnish Environment 
Institute (SYKE) and the University of Joensuun yliopisto and funded 
by the Nordic Research Academy (NorFA). 

- 26 April: Seminar organised at the Norwegian Ministry for Environ-
ment on Waste and By-Products 

- 26-27 May 2005: Conference on Risk and Precaution, University of 
Oslo 

- Legal Setting: Origin, Status, Effects of the Precautionary Principle  
Professor Nicolas de Sadeleer, EU Marie Curie chair holder, Univer-
sity of Oslo  
The Precautionary Principle and the Law of the Sea (UNCLOS, 
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OSPAR, Baltic Sea convention): A Nordic Perspective  
Simcock, OSPAR Convention 

- Philosophical Setting of the Precautionary Principle  
Professor Matthias Kaiser, Director of Norway`s National Committee 
for Research Ethics in Science and Technolgy and  
Dr. Anne Myhr, Faculty of Medicine, University of Tromsø  
Scientific and Political Setting: Key Concepts of Precaution and Risk 
Assessment, Risk Management  
Professor Joel Tickner, Lowell University, Massachusetts, Director of 
Lowell Center for Sustainable Production  
How has the Precautionary Principle been endorsed and implemented 
in the Nordic Countries? A Comparative Analysis  
Professor Ellen Margrethe Basse, University of Århus and professor 
Erki Hollo, University of Helsinki with comments by professor Hans 
Chr. Bugge, University of Oslo and Gabriel Michanek  
The Precautionary Principle and Fisheries: A Nordic Perspective  
Associate professor Tore Henriksen, University of Tromsø  
The Precautionary Principle and Biodiversity  
Professor Dag Hessen, Oslo University, faculty of sciences  
EU Law and GMOs in the light of the Precautionary principle  
Teofanis Christoforou, legal adviser at the Legal Service of the Euro-
pean Commission  
Norwegian law and GMOs in the light of the Precautionary Principle  
Associate professor Ole Kristian Fauchald, University of Oslo  
The Precautionary Principle and Chemicals: the EU REACH Regu-
lation  
Professor Gerd Winter, University of Bremen and Professor Nicolas de 
Sadeleer, EU Marie Curie chair holder, University of Oslo  

- 14th June 2005: Conference on Environment and Competition at Riga 
University on Competition law and environment, co-organized  with 
the Riga Graduate School of Law attended by 56 Latvian, Estonian and 
Lithuanian lawyers  

- Environment and Competition law by Prof. Nicolas de Sadeleer.  
- Environment and State Aid by Assoc. Prof. Andreas Knaul, RGSL and 

DG Competition, EC.  
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- Consideration of the Environment in other Policy Areas – the  
examples of Taxation and Public Procurement by Peter Gjortler, 
RGSL. 

- 15th June 2005: Meeting with the Riga Law School and Ms Smite 
Evidja, deputy director at the Marine and Inland Waters Administration 

- 16th June 2005: Meeting at the WWF Latvia with Director Janis Brizga 
- 16 th June 2005: conference at the 7th Nordic Environmental Social 

Science Research Conference organized at the Goteborg University. 
Paper presented on Competition Law and Environment 

- 23rd June 2005: UiO Fageseminar Forskegruppe for 
Naturressursforvaltning – paper on development of green energy and 
EC law 

- 2 July-1st August 2005: Meetings at different Australian Universities 
- 4-9 July: Sydney University 
- 5 July: Continuing Legal Education Environmental Seminar. Imple-

mentation of the Precautionary Principle: The European Experience, 
organized by Prof. Ben Boer of the Law Faculty 

- 10-16 July: Macquarie University – IUCN Environmental Law Ac-
ademy Conference on “Biodiversity Conservation, Law + Livelihoods: 
Bridging the North – South Divide”. 

- Conference on Biodiversity Law in Europe 
- 17-22 July: Australian National University-Canberra 
- Public seminar on the 19 July at the National Europe Center on Euro-

pean Perspective on Precaution, organized by Simon Bronitt Executive 
Director of the National Center 

- 23-24 July: Wollongong University-NSW 
- 25-30 July: Victoria University – Melbourne, Victoria 
- 28th July: Guest seminar on Environmental Principles. New Directions 

in Europe, organized by Prof. Murray Raff, Dean of the Law School 
- 16-17 August 2005: University of Stockholm (meetings with Prof. Said 

Mahmoudi and Jonas Ebbesson) and Swedish Environmental Agency 
- 26th August 2005: Conference Miljorettlunsj i Institut for Offentlig og 

International “The concept of Principle in Law” 
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- 20-21st September 2005: University of Helsinki, 2 conferences orga-
nized by E. HOLLO for the XXVth anniversary of the Finnish en-
vironmental society 

- Abuse of dominant position and Services of general interest in the field 
of environment 

- Environment tax exemption and State Aid 
- 3 October 2005: EU Commission; meeting of Marie Curie chair 

holders 
- 12th October 2005: University of Geneva, law faculty and UNEP Eco-

nomics and Trade Branch: Trade and Sustainable Development-The 
role of law and science; Conference on "Scientific expertise and trade 
measures" 

- 19-21th October 2005: University of Stockholm – NELN Workshop on 
Enforcement and Sanctions in Environmental Law 

- 31th October 2005: Meeting at the University of Bergen with Mrs 
Schutz and Mr Overbro, phd students. Meeting with EIA experts : 
Heller Tegner Anker, Jan Fridthjof Bernt, Universitetet i Bergen, Hans 
Chr. Bugge, Universitetet i Oslo, Annika Nilsson, Lunds Universitet, 
Ernst Nordtveit, Universitetet i Bergen 

- 10-13th November 2005: 3rd Annual NORSEL seminar at the Univer-
sity of Tromsø, Faculty of Law, Tromsø 4 – 6 November 2005 

- 1st December 2005: Conference on the 30th anniversary of the French 
waste legislation, Paris XII University  

- 2nd December 2005: Meeting in Paris with Environmental lawyers 
working for the firm HUGLO – LEPAGE.  

- 7th December 2005: Conference at Notthingham University, new de-
velopments in EU law. 

7. Annen virksomhet 

- Moving back to my former university positions in Belgium and France 
in 2006. 
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TORUNN SALOMONSEN 

Stipendiat 
 
 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Forskningsområder 2005 (Maks 10 linjer prosa) 

Jeg har i arbeidet med strafferettslige og folkerettslige spørsmål som berører 
doktorgradsavhandlingen. 

b) Publikasjoner 

- Lovens korte arm – Om Den internasjonale straffedomstolen og visjo-
nen om å få slutt på straffrihet for internasjonale forbrytelser, i Kritisk 
Juss, Nr. 4, 2005 (31) ss. 306-319. 

- Sammen med Ragnhild Hennum: Forvisning som straff – kommentar 
til en Høyesterettsdom, Materialisten, Nr 4 2005, ss. 25-30. 

- Noen utviklingstrekk vedrørende medvirkningsansvaret i den inter-
nasjonale strafferetten, foredrag trykket i kompendium utgitt av 
Justitsministeriet, Danmark i forbindelse med ”Seminar om efter-
forskning og juridiktion i sager om krigsforbrydelser i Norden, 3. 
oktober 2005 i København.  

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet  

- Undervisning i internasjonal strafferett og folkerett samt veiledning av 
studentavhandlinger 

3. Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg  

- Stipendiatrepresentant i Instituttrådet 

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning 
utenom fakultetet 

- Foredrag på seminar om efterforskning og juridiktion i sager om 
krigsforbrydelser i Norden, København 3. oktober 2005.  
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- Forelesning om bruk av makt på masterprogrammet i freds- og kon-
fliktstudier. 

-  Undervisningsoppdrag for Røde Kors i internasjonal strafferett. 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 

- Deltakelse på Nordisk Workshop i Strafferett i Freiburg.  
-  Deltakelse på kollokvium i strafferett i Bergen. 
- Deltakelse på nordisk stipendiatsamling i Freiburg. 
-  Deltakelse på konferanse om Corporations and Internationalized Law: 

Reassessing rights, duties and state relationships in a globalized econ-
omy, Oslo, 17.-18. November 

7. Annen virksomhet 

- Forskningsopphold på to uker ved Max Planck instituttet i Freiburg. 
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INGER-JOHANNE SAND 

professor  

(i full stilling tom 28.2., i 20% stilling fra 1.3.) 

 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet 

I 2005 arbeidet jeg forskningsmessig i det vesentlige med nyere rettsteori 
og rettssosiologisk teori. Dels gjorde skrev jeg en artikkel om ”Retten i det 
polykontekstuelle samfunn” som ble publisert i Retfærd, dels forberedte jeg 
ytterligere publiseringer innenfor nyere rettsteori og dels skrev jeg bidrag 
til nytt pensum i rettssosiologi og rettsteori/ex.fac. Jeg deltok også i disku-
sjoner om utarbeidelse av ex.fac. for jurister og nytt rettssosiologi pensum i 
Oslo samt utarbeidet nye rettsteorifag ved institutt for ledelse, politikk og 
filosofi ved Handelshøjskolen i København. 

Ut over det har jeg arbeidet noe videre med forholdet mellom handels- og 
konkurrranserett i EU- og WTO-rett og de ikke markedsrelaterte områder 
eller hensyn, herunder forholdet til offentlige tjenester, regulering av bio-
teknologi og etikk.  

b) Publikasjoner 

- Hva er rettens rolle i dag? Forholdet mellom rett, politikk og makt, 
belyst ved nyere teori og eksempler fra globaliseringsdiskusjonen og 
Makt- og demokratiutredningen. I: Rettsliggjøring, kvinner, makt og 
politikk. Universitetet i Oslo: Institutt for kriminologi og rettssosiologi 
2005. ISBN 82-7100-143-4 

- Retten i det polykontekstuelle samfunn. Hvordan skal vi analysere og 
forstå den?. Retfærd : nordisk juridisk tidsskrift 2005;28(4) 

- Rettslige utviklingslinjer. Oslo: Unipub forlag 2005. 45 s. 
- The Regulation of Vital Risks, Uncertainties and Scientific Contor-

versies. The Case of Regulating New Bio- and Genetic Technologies. 
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Copenhagen: Jurist- og Økonomforbundets forlag 2005. ISBN 87-574-
1318-5. 216 s. 

- Sand, Inger Johanne; Hellum, Anne; Andenæs, Kristian: Rettslig-
gjøring, kvinner, makt og politikk. Universitetet i Oslo: Institutt for 
kriminologi og rettssosiologi 2005. ISBN 82-7100-143-4. 76 s. 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet 

- Valgfag ”International Constitutional Law and Democracy”, foreles-
ninger 

- Rettssosiologi master-studium, ”Sentrale teoretiske perspektiver”, 
enkeltforelesning 

- Ansvarlig for phd-seminar i Rettsteori, vår-sem., samt forelesning i 
”Nyere rettsteori og hermeneutisk teori”, og gruppelærer 

- Medansvarlig for phd-seminar i Rettssosiologi, om Rett og makt, høst-
sem., samt forelesning om ”Makt og rett. Niklas Luhmanns teorier” 

3. Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg 

- medlem av arbeidsgruppe oppnevnt av Forskningsrådet for utarbei-
delse av forslag til et nytt program om Europa-forskning 

4. Deltakelse i lovgivningsarbeid o.l. 

- Medlem av Regional etisk komite for medisinsk forskning (øst), t.o.m. 
30.06.05 

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 
fakultetet 

- Undervisning, Copenhagen Business School (CBS), i faget ”Retlige 
beslutninger som utøvelse av makt”, høst-semesteret, samt innledning 
på interne forskerseminar om ”Rettens internasjonalisering”, ved insti-
tutt for ledelse, politikk og filosofi, samme sted, juni 

- forelesning om ”Transnational Risk Regulation and Biotechnology”, 
ved European University Institute, Firenze, januar 
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- Foredrag “Globalisering, demokrati, grunnloven og 1905” ved semi-
nar om “Folkestyre og den norske grunnloven I en globalisert verden”, 
arr. av Fritt Ord, Oslo, januar 

-  ”Polycontextuality and International Law”, foredrag på Juridisk Insti-
tut, CBS, oktober 

- phd-seminar ”Law in the Polycentric Society”, forelesning om “Niklas 
Luhmanns teorier om retten”, institutt for ledelse, politikk og filosofi, 
CBS, oktober 

- “Retten i det polykontekstuelle samfunn”, retssociologiska institutio-
nen, Universitetet I Lund, desember 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 

- Symposium om ”Comparative Visions of Global Public Order”, 
Harvard Law School, mars 

- ”Law and Justice in a Global Society”, den internasjonale rettsfiloso-
fiske forenings verdenskongress, Granada, mai, (paper) 

- ”Constitutionalization of World Politics”, konferanse arr. av institutt 
for statskundskab, Københavns Universitet, mai, (paper og plenums-
innlegg) 

- “Systemteoriens anvendelse og anvendbarhet”, konferanse, Uni-
versitetet I Tromsø, august, (paper) 

- ”World Trade Forum: Genetic Engineering: challenges posed by a 
new technology to the world trading system”, arr. av World Trade 
Institute, Bern, September, (med kommentar-innlegg) 

- “1968 och därefter”, konferanse arrangert av det nordiske forsk-
ningsprosjekt “Nordens nye rättslige kartor”, Universitetet i Lund, 
desember 

7. Annen virksomhet 

- Studieopphold jan.-febr. ved institutt for ledelse, politikk og filosofi, 
Copenhagen Business School 

- Studieopphold 10 dager i januar ved European University Institute, 
Firenze 
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- Bedømmelser til professor-kompetanse ved Gøteborgs Universitet, og 
lektor-kompetanse ved CBS 
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KIRSTEN SANDBERG 

professor, instituttleder 
 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet: 
- Barns menneskerettigheter.  Har sammen med forskere ved Institutt 

for samfunnsforskning fått midler fra Norges forskningsråd under Vel-
ferdsprogrammet til et prosjekt om barns rettigheter, herunder de juri-
diske delprosjektene Barns deltakelse i avgjørelser som gjelder dem 
selv, og Barns religionsfrihet. Videreført samarbeid med University of 
Edinburgh om barns deltakelse, med presentasjon av felles paper på 
den internasjonale Childhoods-konferansen som ble holdt ved UiO i 
juni.  

- Innen barnevernrett har jeg arbeidet med akuttvedtak overfor sped-
barn, det biologiske prinsipp m.v. 
 

b) Publikasjoner: 
- Akuttplassering av spedbarn og menneskerettigheter. Tidsskrift for 

familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2005:87-100 
- Lov om barn og foreldre (barnelova). I: Norsk Lovkommentar (2005). 

Oslo: Gyldendal Akademisk 2005. ISBN 8205342105. s. 1393-1417 
- Naturens orden - til barnets beste? . Tidsskrift for familierett, arverett 

og barnevernrettslige spørsmål 2005(3):145-150 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet 

- Forelesninger i kommunalrett til 2. avd. og i barnerett og kommunal-
rett valgfag 

- Kurs i kommunalrett, forvaltningsrett og velferdsrett 
-  Veiledet studenter i skriving av spesialoppgaver i barnerett 
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3. Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg 

- Medlem i Fagkomiteen for samfunnsvitenskap, NFR 
- Varamedlem til fagrådet for Norsk senter for barneforskning 

(NOSEB), NTNU 
- Varamedlem til styret for Norsk senter for menneskerettigheter 

4. Deltakelse i lovgivningsarbeid o.l. 

-  UiOs representant i Forum for barnekonvensjonen, koordinerende 
organ for de uavhengige organisasjoners arbeid med gjennomføringen 
av FNs barnekonvensjon i Norge 

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning 
utenom fakultetet 

- Tilbakeføring av barn etter omsorgsovertakelse, forelesning Møre og 
Romsdal krets av Den norske advokatforening, Ålesund, februar 

- Prosessuelle spørsmål knyttet til samvær i barnevernsaker, forelesning 
Ålesund, se over 

- Tvang i barneverninstitusjoner, foredrag Juristenes utdanningssenter, 
mars og juni 

- Forholdet mellom barnevernloven og utlendingsloven, forelesning 
Høgskolen i Oslo, etterutdanning i etnisitet og barnevern, mai og no-
vember 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 

- Childhoods 2005, presentasjon av paper om barns medbestemmelses-
rett etter FNs barnekonvensjon art. 12 i norsk og skotsk rett, sammen 
med Kay Tisdall, University of Edinburgh 

7. Annen virksomhet 

- Instituttleder ved Institutt for offentlig rett fra april 
- Medlem av forskergruppen RIKS - Rettigheter, individer, kultur og 

samfunn  
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- Redaksjonsmedlem i Tidsskrift for familierett, arverett og barnevern-
rettslige spørsmål 

- Varamedlem i Børsklagenemnda 
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EIVIND SMITH 

Dr. juris, professor 
 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet 2005 

Første halvår ble for meg sterkt preget av den meningsløse ”striden” om 
flytting av to personer ved Institutt for offentlig rett og den derav påføl-
gende konflikt med dekanus, en situasjon som førte til at jeg ikke fant det 
forsvarlig å ta ansvaret for den videre prosess og trakk meg som institutt-
leder. I ettertid er de klart at dette har virket sterkt negativt inn på min ene til 
å drive mer meningsfylt virksomhet, noe som igjen har fått konsekvenser for 
publikasjonslistens innhold og lengde. Etter hvert som situasjonen igjen ble 
normalisert, har jeg lagt mye vekt på fortsatt internasjonalt arbeid (se bl.a. 
pkt. 5 og 6 om foredrag m.v.), fortsatt deltagelse i flere europeiske forsk-
ningsnettverk, i ledelsen av International Association of Constitutional Law 
og i arbeid for Europarådet, og på arbeidet med å berede grunnen for en 
bredere forskningsinnsats i konstitusjonell (norsk og komparativ) rett.  

b) Publikasjoner 

Se registreringer i Frida 2005 (http://www.uio.no/forskning/frida) 

Vitenskapelige artikler:  

- Diversité, langue et cultures juridiques. I : Le devenir du droit com-
paré en France/ Jean du Bois de Gaudusson (sous la dir. de). Paris: 
Groupement de droit comparé/ PUAM, 2005 p. 153-159.  

- Justice constitutionnelle, justice ordinaire, justice supranationale: A 
qui revient la protection des droits fondamentaux en Europe? i : 
Annuaire International de Justice Constitutionnelle, 20 (2004). Paris : 
Economica, 2005, s. 301-309. 

- Courts of people, not of norms? Law and Fact in Constitutional Re-
view as Performed by Courts of General or Administrative Jurisdic-
tion. I: Law and Fact in Constitutional Jurisprudence. Vilnius: The 
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European Commission for Democracy through Law/The Constitu-
tional Court of the Republic of Lithuania, 2005, s. 53-69. 

- Konstitusjon vs. demokrati? I: Svein Eng: Rettsfilosofi. En lærebok. 
Oslo: Universitetsforlaget, 2005 s. 218-228. 

- Grunnlovstraktaten og vår egen grunnlov. Lov og rett 2005(1/2) 

Avisartikler:  

- ”Formalisme” og politisk styring. I: Aftenposten 14.1.2005 [debatt-
arena]. 

- Grunnlovens stilling i EU [manuskriptets tittel: Grunnloven og ”EU-
grunnloven”]. I: Aftenposten 11.2.2005 [debattarena].  

- Grunnlovens skjebne i EU [manuskriptets tittel: Der er realiteter – i 
formaliteter]. I: Aftenposten 31.03.2005 [debattarena]. 

- Våre perifere domstoler. I: Aftenposten 13.05.2005 [debattarena]. 
- Vil USAs høyesterett forby abort? I: Aftenposten 14.011.2005 

[debatt]. 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet 

- Forelesninger i statsforfatningsrett  
- Doktorgradsveiledning 
- Studentveiledning 
- Div. seminarinnledninger og lignende  

3. Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg 

- Leder av Inhabilitetsutvalget i Norges Forskningsråd  
- Post.doc.-bedømmelse, UiO 
- Professorbedømmelse, Lund (Sverige) 
- Doktorgradsbedømmelse, Umeå (Sverige)  
- Riksbankens jubileumsfond (Sverige) 
-  Medlem av beredningsgruppen for statsvitenskap, juridik m.m. 
-  Medlem av prioriteringsgruppen for kulturvitenskaplig forskning   
- Medlem av styringsgruppen for nordisk forskernettverk om rett og 

religion  
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- Medlem av redaksjonskomitéen for Høyesteretts historie  
- Varamedlem, styringsgruppen for HUMSAM-programmet om kultu-

rell kompleksitet i det nye Norge (UiO)  
- Styreleder, Institutt for samfunnsforskning 

4. Deltakelse i lovgivningsarbeid o.l. 

- Leder, Rådet for taushetsplikt og forskning (Justisdepartementet) 

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 
fakultetet 

- Foredrag, seminarinnledninger ved utenlandske universiteter m.v.  
Strasbourg (2), Stockholm (2), Athen (2), Lund (Sverige), Riga, 
Cordoba (Argentina), Vilnius (Constitutional Court), Aix-en-Provence 
(2), København, Paris, Berlin, London, Tórshavn  

- Foredrag m.v. i Norge: 
Nasjonalt doktorandseminar (Bergen/Flåm), Bergen/Grunnlovskonfe-
ransen, Norges Juristforbund/grunnlovsdebatt, Undervisningskonfe-
ransen JurFak, foredrag Stortingets presidentskap, foredrag AMOPA, 
foredrag Norsk forening for kommunalrett, div. innledninger IOR, 
arrangement av norsk-svensk seminar (sammen med Ombudsman-
nen), foredrag på norsk-svensk seminar om ”forvaltningsdomstoler”, 
arr. av gjesteforelesning professor Pierre Bon (Tyskland), arr. av 
gjesteforelesning professor Rainer Arnold (Tyskland) 

- Et stort antall intervjuer i massemedia  

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 

Se pkt. 5.  

7. Annen virksomhet 

- Visepresident, Group of Independent Experts, European Charter of 
Local Self-Government (Europarådet)  

- Medlem av eksekutivkomitéen og leder av programkomitéen, Inter-
national Association of Constitutional Law  
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- Medlem, Groupe d’Etudes et de Recherches sur la Justice Constitu-
tionnel  

- Medlem, European Group of Public Law  
- Honorary Fellow, The Earl Warren Legal Institute, The Boalt Hall 

School of Law, University of Californa at Berkeley  
- Medlem, Det Norske Vitenskaps-Akademi 
- Medlem, Academia Europaea  
- Korresponderende medlem, International Academy of Comparative 

Law 
- Styreleder, Institutt for samfunnsforskning  
- Styremedlem, Nordisk administrativt forbund, Norsk avdeling  
- Styreleder, Dagbladets stiftelse  
- Medlem av direksjonen, Polyteknisk forening  
- Medlem, Demokratirådet 2007 (SNS, Stockholm)  
- Div. ekspertoppdrag, Europarådet  
- Medlem av diverse redaksjonsråd m.v.  
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ELISABETH GORDING STANG 

stipendiat (fødselspermisjon fra 1.oktober) 

 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet 

Forvaltningsrett, barnerett, kvinnerett, velferdsrett, menneskerettigheter 

b) Publikasjoner 

- ”Feil om FNs barnekonvensjon”, artikkel i Aftenposten 19. september 

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning 
utenom fakultetet 

- Seminarinnlegg om forholdet mellom velferds- og risikobarnevernet 
på NOVA 24. mai 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 

- Deltakelse på kvinnerettsdager, faglunsjer og seminarer ved Avdeling 
for kvinnerett og avdeling for sosial- og arbeidsrett. Prosjektframlegg 
på sosialrettslunsj 1. april, og på kvinnerettsdag 6. juni. 

7. Annen virksomhet 

- Forskningsopphold i København 2.-11. mai 
- Sensur og studentveiledning i barnerett 
- Veiledning i enkeltsaker for JURK 
- Sekretær for Rådet for taushetsplikt og forskning fram til 1. juli 
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JO STIGEN 

stipendiat 

 

1. Forskningsvirksomhet 

Virksomhet: 

I desember ble jeg ferdig med doktoravhandlingen min ”The Principle of 
Complementarity”. Jeg har i perioder isolert meg på UB for å få sammen-
hengende skrivedager. I våres hadde jeg pappaperm med Clara. Ved siden 
av skrivingen har det blitt dybdestudier i internasjonal strafferett hvor det 
nå er i ferd med å vokse fram et forskningsmiljø av internasjonal klasse. 
Dessuten har jeg videreutviklet faget ”International Criminal Law”. Jeg har 
også arbeidet videre med manuset mitt til læreboken ”Innføring i interna-
sjonal strafferett”. Jeg har kurset Borgarting lagmannsrett og holdt foredrag 
(for eks. i Haag) og gjesteforelesninger (f.eks. i Lund) samt gjennomført en 
rekke medieopptredener. For å forberede mitt forskerliv etter avhandlingen 
har jeg gjort dybdestudier i generell folkerett og norsk strafferett. 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet 
- internasjonal strafferett 
- strafferett 
- folkerett 
- komparativ rett  
- studentveiledning 
- kursoppgaver 
- fakultetsoppgaver 

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning 
utenom fakultetet 

Kursvirksomhet: 
- Lund: International Criminal Law; master i folkerett 
-  Borgarting lagmannsrett: Internasjonal strafferett 
- sensor ved Universitetet for miljø- og bovitenskap (UMB) 
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- kurs i rettslære og forvaltningsrett (UMB) 
 
Foredrag: 
- Haag: Kompetanseutvalget for dommere: ”Internasjonal strafferett” 
- SV-fak: “Justice or peace in the aftermath of human rights atrocities” 
-  Instituttlunsj: ”Hvor skal fremtidens folkemord straffes?” 
 
TV, radio, avis: 
-  ”Ikke folkemord i Darfur? NRK Dagsnytt 18, 01.02.2005 
-  ”Er det seg folkemordmistenkte i Norge?” NRK Dagsnytt, 

16.03.2005 
-  ”Rettssaken mot Saddam Hussein”. TV2 21-nyhetene, 17.07.2005 
-  ”NOKAS-saken; beviskravene”. NRK Her og nå 16.09.2005 
-  ”NOKAS-saken; blir den utsatt?". NRK Dagsnytt 16.30, 18.09.2005 
-  ”Irak: Saddam-saken utsatt”. NRK Dagsnytt, 19.09.2005 
-  ”Utviklingen i NOKAS-saken”. NRK Dagsnytt 08.00, 19.09.2005 
-  ”Bevisføringen i NOKAS-saken”. NRK Rogaland, 22.09.2005 
-  ”Saddam Hussein - rettferdig rettssak?” NRK Dagsrevyen, 

19.10.2005 
 
6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer  
- Fredsforskningsseminar, UiO 
- Kompetanseutvikling for dommere, Haag 
- Etterutdanning, Borgarting 
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VIBEKE BLAKER STRAND 

Stipendiat fra august 2005 
 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet 

Arbeid med doktorgradsprosjekt med foreløpig tittel ”Menneskerettighete-
nes diskrimineringsvern. Belyst gjennom forholdet mellom retten til 
kjønnslikestilling og retten til religionsfrihet” 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet 

- Undervisning i kvinnerett valgfag (likestillingsvarianten) og i arbeids-
rett valgfag høstsemesteret 2005 

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning 
utenom fakultetet 

- 16. september 2005: Innlegg om mitt doktorgradsprosjekt under pro-
gramseminar for Kjønnsforskningsprogrammet (Forskningsrådet) i 
Ålesund 

- 28. oktober 2005: Fremleggelse av mitt doktorgradsprosjekt på forsk-
ningsseminar for deltakere i Forskningsrådsprosjektet Demokrati, re-
ligionsfrihet og kvinners menneskerettigheter (Oslo) 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 

- 19.-21. september 2005: Forskerseminar  ”Sharia, Reformist 
Thought and Human Rights: With Special Reference to Muslims 
in Europe” (Oslo) 

- 24. og 25. november 2005: PhD-seminar i rettsøkonomi og rettssosio-
logi 

- Kvinnerettsdag, faglunsjer og seminarer ved Avdeling for kvinnerett 
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- Arrangementer i tilknytning til Forskergruppen Rettigheter, individer, 
kultur og samfunn (RIKS) 
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ULF STRIDBECK 

Professor jur.dr. 
 

1. Forskningsvirksomhet 

Permisjon fra 15. august 2005 

a) Virksomhet: 

År 2005 har jeg deltatt på og arrangert forskjellige faglige seminarer 

b) Publikasjoner: 

- Muntlighet vid domstol i Norden. I: Muntlighet vid domstol i Norden. 
Uppsala: Iustus förlag 2005. ISBN 91-7678-593-9. s. 87-130 

- Prostitusjon i Norge realiteter, politikk og regulering . Nordisk tids-
skrift for kriminalvidenskab 2005(Årg. 92, nr 1):54-72 

Dessuten: 

- Ikke se til Sverige, Kronikk i Aftenposten, 5. jan. 2005 (Også publisert 
i ProSentrets skrift Nei til kundekriminalisering, 2005) 

- Dominoeffekten har uteblivit, Analyse i Hufvudstadsbladet, Finland, 
21. januar 2005 

- Ingen sexköpslag i Norge, Kronikk i Svenska Dagbladet, Sverige, 14. 
februar 2005. 

- Nei, takk, ekki sænsku reglurnar um refsingu fyrir kaup á kynlífi, 
Umrædan i Morgunbladid, Island 15. mars 2005. 

- Skal dårlig moral kriminaliseres?, Opinion i Information, Danmark, 8. 
april 2005 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet 

- Strafferett (Ansvarlig lærer/faglærer) 
- Veiledning av stipendiater (Rachlew, Coll, Salomonsen) 
- Koordinator/Veiledning av spesialoppgaver 
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- Undervisningsleder for offentligrettslige fag på profesjonstudiets fel-
lesdel 

- Eksamensformann (fellesdelen, vår 2005) 

3. Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg 

- Medlem (vara) av instituttrådet ved IOR 

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 
fakultetet 

- Veiledning, hovedfagsoppgave i psykologi, UiO (Vitnepsykologi) 
- Vitnepsykologi, forelesning ved Juristenes Utdanningssenter, 16. 

november 
- Gjenopptakelsesinstituttet, Strafferettsmøte, 28. august, Lund 
- Kriminalisering av sexkjøp, Wadahlseminaret, jan. 2005 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 

- Wadahl-seminaret (årlig strafferett/prosess-seminar for jusstudenter), 
januar 2005 (faglig ansvarlig) 

- Nordisk Workshop i Strafferett, Freiburg 27. april -1 mai 2005 
- Nordisk strafferettsmøte, Lund 26-28 august 2005 
-  Nordisk nätverk i rättspsykologi, Kristianstad, Sverige, 29 – 30 sep-

tember 2005 
- 1968 og rettsvitenskapen, Lund, 1. – 3. desember.  
- Unlocking Innocence, Winnipeg, 19-22 oktober, Canada 

7. Annen virksomhet 

- Leder, Den Norske Kriminalistforeningen 
- Fagansvarlig for Wadahl-seminaret 
- Hovedredaktør for Tidsskrift for Strafferett, Gyldendal Akademisk 
- Medlem av fagutvalget for strafferett og straffeprosess, Juristenes Ut-

danningssenter 
- Tillitsvalgt (permisjon), Forskerforbundet  
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ASLAK SYSE 

Professor dr. juris 
 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet 

-  har arbeidet med grunnlaget for og innholdet i faget velferdsrett  

-  har arbeidet med tvangspsykiatri og rettspsykiatri – har arbeidet med 
rettslige spørsmål knyttet til mennesker med funksjonshemming og 
berettigelsen av keisersnitt og andre inngrep på ikke-samtykkende pa-
sienter 

-  har arbeidet med diverse helserettslige spørsmål, herunder pasienters 
rettsstilling, problemer knyttet til livsavslutning, aktiv dødshjelp mv., 
prioriteringsspørsmål. samtykkeproblemer mv. 

-  har arbeidet med erstatningsrettslige spørsmål, mest vedr. pasient-
skader mv. 

-  har arbeidet generelt med menneskerettighetsspørsmål, herunder sær-
skilt om diskrimineringsvern for ulike utsatte grupper. 

b) Publikasjoner 

- Lovsamling for helse- og sosialsektoren 2005-2006: Gyldendal Aka-
demisk 2005. ISBN 8205343152. 876 s. 

- Stortingets behandling av lovforslag og forslag til beløpsjusteringer i 
familierettede ytelser høstsesjonen 2004. Enkelte nylig framlagte for-
slag om lovendringer . Tidsskrift for familierett, arverett og barne-
vernrettslige spørsmål 2005(1):19-45 

- Uutholdelige liv – et rettslig perspektiv. I: Uutholdelige liv - Om selv-
mord, eutanasi og behandling av døende. Oslo: Gyldendal Akademisk 
2005. ISBN 8205335036. s. 84-106 

- Kjønstad, Asbjørn; Syse, Aslak. Velferdsrett 1 - Grunnleggende ret-
tigheter. Rettssikkerhet. Tvang. Oslo: Gyldendal Akademisk 2005. 
ISBN 82-05-34225-3. 521 s. 
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- Lyng, Kristin; Syse, Aslak; Børdahl, Per. Can cesarean section be 
performed without the woman’s consent? . Acta Obstetricia et Gyne-
cologica Scandinavica 2005;84:39-42 

- Materstvedt, Lars Johan; Syse, Aslak; Borchgrevink, Petter Chr.. 
Law committee on active euthanasia. Tidsskrift for Den norske læge-
forening 2005;125(5):614-616 

- Materstvedt, Lars Johan; Syse, Aslak; Borchgrevink, Petter Chr.. 
"Straffelovkommisjonen om aktiv dødshjelp".. Tidsskrift for Den 
norske lægeforening 2005;125:614-616 

- Syse, Aslak; Lyng, Kristin; Børdahl, Per. Kan keisersnitt utføres 
uten morens samtykke?. Tidsskrift for Den norske lægeforening 
2005;125(4):457-459 

- Syse, Aslak; Materstvedt, Lars Johan; Borchgrevink, Petter. 
Straffelovkommisjonen om aktiv dødshjelp. Tidsskrift for Den norske 
lægeforening 2005;125(5):614-616 

- Syse, Aslak; Roli, Bente. Om enker og faderløse -- og rett til over-
gangsstønad. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige 
spørsmål 2005(2):74-76 

 
- I tillegg til det som er anmeldt til Frida (10 innmeldte), sju lover kom-

mentert til Norsk Lovkommentar 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet 

- Velferdsrett til offentlig rett grunnfag, og 2. avdeling i ny masterord-
ning 

- Statsrettsundervisning til 2. avdeling i ny masterordning 
- Sosial vernerett (våren 2005) og helserett (høsten 2005) spesialfag 
- Veiledning av flere studenter som har skrevet masteroppgaver 

4. Deltakelse i lovgivningsarbeid o.l. 

- Leder av lovutvalg som utreder rettslige virkemidler å bedre rettsstil-
lingen til funksjonshemmede i Norge, oppnevnt november 2002, avga 
utredning som NOU 2005: 8 Likeverd og tilgjengelighet. 

- Medlem av Steriliseringsrådet, i henhold til steriliseringsloven 
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5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 
fakultetet 

- Forelest om rettssikkerhet og bruk av tvang i behandling ved Det me-
disinske fakultet, UiO, og ved ulike høgskoler, kommuner og institu-
sjoner  

- Forelest om ulike helse- og sosialrettslige tema ved kurs arrangert av 
Statens helsetilsyn, Juristenes Utdanningssenter, Fylkesmenn, og en-
kelte andre 

- En del undervisning om aktuell helselovgivning ved sykehus, poli-
klinikker mv. 

- Redigert Lovsamling for helse- og sosialsektoren 2005-2006  
- Likeverd og tilgjengelighet. Dagbladet 2005 
- Syse, Aslak; Borchgrevink, Petter Chr.; Materstvedt, Lars Johan. 

Legalisering av dødshjelp?. Aftenposten 2005 
- Syse, Aslak; Borchgrevink, Petter; Materstvedt, Lars Johan. 

Legalisering av aktiv dødshjelp?. Aftenposten 2005 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 

- KROM-seminar jan. 2005  
- Int. Congress Law and Mental health Paris juni 2005 
- Nasjonale kongresser om helserettslige og trygderettslige spørsmål 

7. Annen virksomhet 

- Redaktør av Tidsskrift for Familirett, Arverett og Barnevernrettslige 
spørsmål (FAB) 

- Medlem av den norske redaksjonen i tidsskriftet Retfærd 
- Medlem av redaksjonsrådet i Tidsskrift for Velferdsforskning 
- Varamedlem for nestleder i Pasientskadenemnda med en del møte-

virksomhet 
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CAROLINE TAUBE 

Jur.dr., Postdoktor-stipendiat 

 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet 

Frem til siste del av mars gikk jeg stort sett på deltidspermisjon. Det meste 
av den arbeidstiden som ble igjen, gikk med til forberedelse og gjennom-
føring av undervisning. Fra og med 24. mars har jeg hatt full barselpermi-
sjon. 

b) Publikasjoner 

- ”Justice constitutionnelle, justice ordinaire, justice supranationale : à 
qui revient la protection des droits fondamentaux en Europe ? Suède » 
i Annuaire International de Justice Constitutionnelle XX 2004 Econo-
mica – Presses universitaires d’Aix-Marseille, Paris 2005, s. 335-339  

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet 

- Kursundervisning i statsrett 
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RUNAR TORGERSEN 

stipendiat 

 

1. Forskningsvirksomhet 

Jeg har i det vesentlige arbeidet med min PhD-avhandling om bevisforbud. 
I vårsemesteret var jeg på forskningsopphold i USA ved William S. 
Richardson school of law, University of Hawaii. 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet 

- Kurs i strafferett på profesjonsstudiets fellesdel, tredje semester 

- Kurs i straffeprosess på profesjonsstudiets fellesdel, tredje semester 

- Skrivekurs på profesjonsstudiets fellesdel, tredje semester 

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 
fakultetet 

- Innledning om behovet for utvidet adgang til bevisavskjæring i 
straffesaker på Sliråseminaret, 26.-28. august 2005, Finse (strafferetts-
seminar) 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 

- Sliråseminaret, 26.-28. august 2005, Finse (strafferettsseminar) 
- Nordisk stipendiatsamling ved Max-Planck-instituttet i Freiburg 9.-15. 

oktober 2005 
- Seminar i regi av tidsskriftet Retfærd, 11.-13. november 2005, 

Randsvangen 
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CHRISTINA VOIGT 

Stipendiat 

 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet 

I 2005 har jeg hovedsaklig jobbet med del 4 og 5 av avhandlingen 
min: ”Conflicts and Coherence between Climate and Trade Law: The Role 
of the Principle of Sustainable Development as Principle of Integration”.  
Del 4 undersøker prinsippet om bærekraftig utvikling som et rettslig inte-
grasjonsprinsipp i en normativ konflikt mellom internasjonal handelsrett og 
en multilateral miljøavtale, for eksempel Kyoto protokollen. Del 5 analyse-
rer tolkningsmåter og bruken av ikke-WTO rett innenfor WTO tvisteløs-
ningsorganet.  For å få mer innspill, særlig til del 4 og for å teste mine ar-
gumenter, hadde jeg et forskningsopphold ved University of Auckland, New 
Zealand Center for Environmental Law, februar til april 2005, hvor jeg også 
holdt et faglig foredrag. 

b)  Publikasjoner 

- From Climate Change to Sustainability - An Essay on Law, Sustain-
able Development, and Ethical Choices . WorldViews (Oakland, 
Calif.) 2005;8(2):112-137 

- Year in Review: Germany. Yearbook of International Environmental 
Law 2005;16 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet 

- International Environmental Law (Master, Erasmus, spesialfag) 
- Public International Law (Master, Erasmus, spesialfag) 
- Folkerett valgfag 
- Sommerskole, UiO, seminar: Handel&Miljø 
- Sensorering: folkerett, public international law, international environ-

mental law 
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- studentveiledning 

5.  Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom 
fakultetet 

Forelesninger: 

Lund University, Sverige, Foredypnigskurs i folkerett, forelesninger: 
- 23.01. International Environmental Law I and II:  

Introduction 
Principles and Concepts 

- Lund University, Sverige, LUMES:  
25.11. Seminar on Trade and Environment 

Faglige Foredrag: 

- Conflicts and Convergence between Climate and International Trade 
Law: The Role of the Principle of Sustainable Development. Staff 
seminar; 08.04.200508.04.2005 

- Conflicts between Climate and Trade Rules: The Role of the Principle 
of Sustainable Development. Miljørettsseminar; 10.06.2005-
11.06.2005 

- 08.04. 2005 Center for New Zealand Environmental Law, “Inter-
national Climate Law and International Trade Law” 

- 09.-10.06.2005, Nasjonalt Miljørettseminar, Bergen: “Conflicts be-
tween Climate and Trade Rules: 
The Role of the Principle of Sustainable Development” 

- Naturressurs-Forskergruppe 
23.06.2005, Grønne sertifikater og Klimakvoter 
Miljørettslunsj (IOR) 
13.01. Rapport COP 10, Buenos Aires, December, 2004 

- Folkerettslunsj (IOR) 
19.01., UNFCCC-COP 10, Buenos Aires, December 2004 
25.05. PCA Rules on Environmental Dispute settlement 
12.10.2005, ILA Project on Sustainable Development 
07.09.2005, ILC Project on Fragmentation 
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6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 

- 16.03.2005: Seminar, Air Quality Standards, Resource Management 
Law Association (RMLA), Auckland, New Zealand,  

- 11.-12.04.200: Seminar on IMF and World Bank Policy Develop-
ments, Auckland University, School of Law, New Zealand 

- 13.04.-19.04.2005: Intensive Seminar, Advanced Topics in Inter-
national Environmental Law, Prof. Dr. Cartherine Redgwell 
(UCL/London), Auckland University, School of Law, New Zealand 

- 26.-27.05.2005: Conference, Ecological Risks and Precaution, Uni-
versity of Oslo & Marie-Curie Chair Prof. Dr. Nicolas De Sadeleer 

- 15.-17.06.2005: 7th Conference on Nordic Environmental Social 
Sciences, Gothenburg, Sweden  

- 22.-23.06.2005: Conference, Climate Change and Human Security, 
International Workshop, Cicero, Oslo  

- 18.11.2005: Seminar, Corporations and Internationalized Law, 
Research Group International Relations, University of Oslo 

7. Annen virksomhet 

- Administrative Secretary for the Yearbook of International 
Environmental Law (YbIEL) 
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FREDERIK ZIMMER 

professor 
 

1. Forskningsvirksomhet 

a) Virksomhet 

Skattereformen 2004-06 har gjort det nødvendig å utgi nye utgaver av lære-
bøker, og arbeidet med ny utgave av Lærebok i skatterett og Bedrift, selskap 
og skatt, har tatt mye tid i 2005.  

b) Publikasjoner 

- Lærebok i skatterett, 5. utgave. Oslo: Universitetsforlaget 2005. ISBN 
82-15-00836-4. 478 s. 

- Nasjonale omgåelsesregler i internasjonale forhold - en skisse. i: 
Festskrift til Nils Mattsson. Uppsala: Iustus förlag 2005. ISBN 91-
7678-595-5. s. 563-577 

- Kontinuitetsprinsippet for aksjer . Skatterett : tidsskrift for skatt og 
avgift 2005(Årg. 24, nr 2):113-127 

- Høyesterettsdommer i skattesaker 2004. Skatterett : tidsskrift for skatt 
og avgift 2005(4):331-364 

- Domestic Anti-Avoidance Rules and Tax Treaties - Comment on 
Brian Arnold's Article. Bulletin for International Fiscal Documen-
tation 2005(1):25-26 

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet 

- Skatterett 1 og skatterett 2 både høst og vår 
- Veileder for stipendiat Harald Hauge 
- Veiledning spesialoppgaver i skatterett 

3. Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg 

- Nestleder Institutt for offentlig rett 
- Medlem av Programutvalget for masterstudiet i rettsvitenskap (PMR) 
-  Avdelingsansvarlig lærer for 4. avdeling 
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- Leder av utvalg nedsatt av universitetsdirektøren til vurdering av visse 
spørsmål knyttet til ansattes biarbeid (utredning avgitt februar 2006) 

4. Deltakelse i lovgivningsarbeid o.l. 

- Leder av overligningsnemnda ved Sentralskattekontoret for stor-
bedrifter. 

5. Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning  
utenom fakultetet 

- EØS-avtalen og norsk selvråderett i skattepolitikken. Forelesning for 
økonomistudenter ved NHH, Bergen, 1. mars 

- EØS-avtalen og norsk skatterett. Forelesning ved Sentralskatte-
kontoret for storbedrifter, 20. april.  

-  Innledning på kvinnerettslunsj om underholdsbidrag, skatt og en lov-
endring, 12 mai 

- Forelesning i internasjonal skatterett, revisorstudenter, NHH, Bergen, 
27. september 

- Deltakelse ved doktordisputas ved Københavns universitet (Henrik 
Dam) og opposisjon ex auditorio, 7. oktober 

-  Medlem av bedømmelseskomite for professorat i skatterett, 
Københavns universitet 

-  Medlem av bedømmelseskomite for dr. juris.-grad, senere PhD-grad, 
ved Handelshøyskolen i København (PhD-forsvar 17. januar 2006) 

- Forelesninger og medansvarlig for kurs i regi av Juristenes utdan-
ningssenter i grunnleggende skatterett, 20. og 21. oktober 

- Forelesninger om nordisk skatterett for mastergradsstudenter i inter-
nasjonal skatterett ved Wirtschaftsuniversität Wien, 4. og 5. november 

6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer 

- European Association of Tax Law Professor’s konferanse om skatte-
begrepet i Casserta, Italia, 26. og 27. mai 

- International Fiscal Association’s kongress i Buenos Aires, 10.-16. 
September 
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- Nordisk skattevitenskaplig forskningsråds seminar i Reykjavik, 27. og 
28. oktober 

7. Annen virksomhet 

- Leder Nordisk skattevitenskapelig forskningsråd 
- Medlem av Permanent Scientific Committee og formann i dets 

Research Subcommittee i International Fiscal Association 
- Fagredaktør for skatte- og avgiftslover i Norsk lovkommentar 
- Medlem av styret for Fondet for dansk-norsk samarbeid 
- Medlem av styret for Lindemans legat 
- Medlem av styret for stiftelsen Sat Sapienti 
- Medlem av rådet for Dronning Sonja Internasjonale 

musikkonkurranse 
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Vedlegg 1 

Reglement for Institutt for offentlig rett 
 
Vedtatt av instituttrådsmøtet 27. nov 2003 
godkjent av Det juridiske fakultet 15. des. 2003 

§ 1 Instituttets organer 
Instituttet skal ha: 

1. Et instituttråd  
2. En instituttleder  
3. En nestleder  
4. En administrasjon ledet av kontorsjefen  

§ 2 Instituttrådet 

§ 2.1 Instituttrådets saksområde 
Instituttrådet skal uttale seg om: 

• overordnede planer, prinsipper og prioriteringer for 
virksomheten  

• langtidsplaner, med særlig vekt på strategi for forskning, 
utdanning og formidling • årsplan og budsjett  

• regnskap og årsrapport  
• instituttets interne organisering i avdelinger, faggrupper eller 

lignende, innenfor de rammer som er gitt av overordnet organ 

For øvrig skal instituttrådet: 

• legge fram for fakultetet forslag til valgkomité for valg av 
instituttleder og nestleder 

Instituttleder innkaller instituttrådet med minst 1 ukes varsel. Med samme 
frist kan en femtedel av instituttrådets medlemmer kreve at instituttrådet 
innkalles, med begrunnet fremstilling av den sak som kreves behandlet. 

§ 2.2 Sammensetning 
Instituttrådet skal ha elleve medlemmer: 
Instituttleder 
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Nestleder 
3 fast vitenskapelig ansatte 
2 midlertidig vitenskapelig ansatt 
2 teknisk/administrativt ansatte 
2 studenter 

Instituttleder leder instituttrådets forhandlinger. I instituttleders fravær leder 
nestleder forhandlingene. 

§ 3 Valg 

Valgperioden til instituttrådet er fire år for representanter for de 
vitenskapelig ansatte og for de teknisk- og administrative ansatte. For de 
midlertidig vitenskapelige ansatte er valgperioden to år. For 
studentrepresentantene er valgperioden ett semester. 

• Instituttleder og nestleder velges i samsvar med nærmere 
fastsatte regler vedtatt av universitetsstyret  

• Studentrepresentantene velges av studentene på grunnlag av 
UiOs valgregler  

• Vitenskapelig ansatte og representanter for det teknisk-
administrative personalet velges av de grupper de utgår fra, i 
samsvar med nærmere fastsatte regler.  

• Det velges tre vararepresentanter for de fast vitenskapelig 
ansatte, to vararepresentanter for de teknisk/administrativt 
ansatte og to vararepresentanter for studentene, samt en 
vararepresentant for de midlertidig vitenskapelig ansatte.  

En representant eller vararepresentant fratrer hvis vedkommendes 
tilknytning til gruppen eller fakultetet opphører. 

§ 4 Instituttleder 

Instituttlederen er instituttets øverste leder, og leder instituttets virksomhet 
innenfor rammer satt av universitetsstyret, fakultetets planer, instrukser fra 
dekan og under tilbørlig hensyn til instituttrådets anbefalinger. 

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). 
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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 2005 
 
Tallene er samlet for Institutt for offentlig retts bibliotek og Rettshistorisk 
samling. 
 
 
UTLÅN (inkl. utsendte kopier) IOR   7203 
     RS      140 
  Antall purringer IOR    2535 
  Antall purringer RS      210  
  Antall erstatningskrav        19 
 
INNLÅN Utsendte bestillinger      426 
  Mottatte innlån og kopier     370 
   
 
MOTTATTE BESTILLINGER    1333 
 
KATALOGISERTE bind  IOR     770 b 
              RS     174 b 
 
 
INNKJØP i antall bind 
 Bøker IOR      536 b 
 Bøker RS      120 b 
  
 
PERIODIKA I LØPENDE ABONNEMENT (trykt form)  240 
 
For øvrig abonnerer fakultetsbiblioteket og Universitetsbiblioteket på et stort 
antall tidsskrift i elektronisk form, som kommer i tillegg til våre egne 
løpende abonnement. 
 
 
MAGASINERING RS     83 b. 
    IOR     150 b.  
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REGNSKAPSTALL IOR Annum (totalt)   745.314,00 
     Abonnement   458.958,20 
     Bøker     255.228,50 
     Kopier           939,50 
     Innbinding      30.188,20 
 
BEMANNING 
 
Randi Halveg Iversby, leder (permisjon 2005) 
Beate Heilemann, hovedbibliotekar 
Bård Tuseth, universitetsbibliotekar (deltid) 
Mari Kjellevold Brygfjeld, studenthjelp, 8 t pr. uke 
Karen Danbolt, hovedbibliotekar, vikarierende leder 2005 
 
 
AKTIVITETER I BIBLIOTEKET 
 
Bård Tuseth og Karen Danbolt deltok i planlegging og utforming av 
utstillingen om unionsoppøæsningen i 1905, som ble åpnet 24. mai 2005 
samtidig som boken ”Rett, nasjon, union”, redigert av Dag Michalsen og Ola 
Mestad ble publisert. 
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          Vedlegg 3 
 
  Økonomisk oversikt for 2005  
      
Inntekter   Budsjetterte Regnskap 
Overført saldo fra 2004  590370  944771
Overført Master  334630  334630
Bevilgning 2005 drift  1651000  1651000
Bevilgning 2005 Jahre  120000  138600
Bevilgning Master  70000  70000
Overheadmidler  709038  991000
Salgsinntektre  30000  37736
Støtte fra Lovs.f. Castberg/inst.sem. 100000  100000
Seminarstøtte Lovs.fondet    30824
Flexible læringsformer (Master)   250000
Inst.lederpakke    20000
Startpakke     30000
Trykkestøtte DU    12000
Tildeling stragiske forsk.midler   300000
Tildeling FIKS, inkl. lederpakke   195000
Tildeling Etikk-programmet    68000
Prosjektavslutning/opprydding   24882
Andre inntekter    8698
 Budsj./totale inntekter 3605038  5207141
      
Utgifter   Budsjettert  Regnskap 
Bibliotek (drift og Jahre)  760000  745314 
Lønn-ca.   30000  14548 
EDB Totalt   250000  232326 
Kontorteknisk  90000  66959 
Inventar   30000  29602 
Kontorrekvisita  110000  131710 
Representasjon/møter  35000  8262 
Kurs/seminar    100000  117956 
Kopiering     90000  28243 
Øvrig drift, aviser, porto m.m.  83370  52019 
Drift ansatte   255000  256356 
Drift stipendiater  162000  98201 
Stimuleringsmidler  70000  32202 
Skriftserien   53000  32191 
Inndragning overhead  40000  66900 
Master (inkl. lønn, også flex. læringsf..) 404630  546362 
Fagl.vit. Reiser  135000  90997 
Gjesteforelesere  54000  17579 
Ekstrapott (overhead) lagt inn på des. 109038  0 
Vit.ass.er   575000  615102 
Dørvakter, (inkl. Fornes)  169000  162837 
Lederpakke     6700 
FIKS     51362 
Strategiske forskningsmidler    128130 
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Avsetninger     24897 
Manpower     72875

 
                   Totale 
utgifter 3605038  3629630 

      
 Overført til 2006   1577511
      
Av kr. 1577511,- som overføres er kr. 531.000 øremerket Jahre, Master,   
Strategiske forsk.midler, FIKS. og Etikk-sem. i mars.    
      
      
 
 


	3_Vedlegg.pdf
	Reglement for Institutt for offentlig rett
	§ 1 Instituttets organer
	§ 2 Instituttrådet
	§ 2.1 Instituttrådets saksområde
	For øvrig skal instituttrådet:
	§ 2.2 Sammensetning
	§ 3 Valg
	§ 4 Instituttleder
	§ 5 Stedfortreder for instituttleder
	§ 6 Innstillingsutvalg
	§ 7 Kontorsjef
	§ 8 Ikrafttreden




