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INSTITUTTETS FORMÅL, ORGANISERING OG LEDELSE
Formål
Institutt for offentlig rett er et av de store instituttene ved Det juridiske
fakultet. Instituttet har til formål å drive forskning, gi høyere utdanning og
utbre kjennskap til rettsvitenskapens metode og resultater på det
offentligrettslige område.
Reglement for Institutt for offentlig rett er godkjent av Det juridiske fakultet
15 des. 2003, se vedlegg 1.
Organisasjon
Institutt for offentlig rett hører under Det juridiske fakultet ved Universitetet
i Oslo.
Ledelse
Institutt for offentlig retts øverste leder er instituttlederen
Instituttrådet
Instituttrådet har i 2007 hatt følgende sammensetning:
Leder
professor Kirsten Sandberg
Nestleder/leder
professor Frederik Zimmer
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 Lars Edvard Erichsen
stipendiat Torunn Salomonsen
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Vararepresentanter:
stipendiat Elisabeth Gording Stang
Representanter for det administrative personale:
overingeniør Kari B. Oppi
førstekonsulent Else Aas
Vararepresentanter:
Første vara konsulent Solveig Strand
Annen 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 det større fellesskap som fakultetet
representerer og en rekke medarbeidere har i 2007 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:

Marit Halvorsen
Dag Michalsen
Torunn Salomonsen
Kirsten Sandberg vara
Vibeke Blaker Strand vara
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Instituttets lokaler
Instituttet er samlet i Vestbygningen (Domus Bibliotheca), 2. og 3. etasje,
med noen kontorer også i første etasje, og kontorer i Domus Nova, 5. og 6.
etasje.

Økonomi
IOR - regnskap 2007
Type finansiering Basis

Inntekter fra KD
Inntekter fra Andre dep
Inntekter fra NFR
Andre inntekter
Sum inntekter
Sum investeringer
Fast lønn
Variabel lønn
Ferielønn
Sosiale kostnader
Offentlige refusjoner
Sum lønn
Andre driftskostnader
Sum kostnader (Inkl.
investeringer)
Driftsresultat
Netto finansinntekt/-kostnad
Avsluttede prosjekter EFV-b
Total for året

Institutt <Alt>

Sted: 120500 Institutt for
offentlig rett

Budsjett

Regnskap
-38 156 123
0
0
-1 258 000
-39 414 123
0
21 420 913
47 852
2 574 707
6 748 839
0
30 792 311
7 374 615

-40 624 608
-60 000
-14 475
-1 102 765
-41 801 848
106 566
23 043 147
120 978
2 944 668
6 688 525
-992 091
31 805 226
7 008 424

38 166 926
-1 247 197
0
0
-1 247 197

38 920 216
-2 881 632
64
191 681
-2 689 887

Eksternt finansierte prosjekter:
Ved instituttet var det i 2007 i gang større og mindre prosjekter finansiert av
eksterne oppdragsgivere:
- Barns rettigheter: Barnekonvensjonen. Nfr
- Demokrati, religionsfrihet og kvinners menneskerettigheter. Nfr
- Diplomkurs i kvinnerett Zimabwe. NORAD
- Fondsstøtte, Anders Jahre
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- International tribunals. Nfr
- Internettkriminalitet og etterforskningsmetoder. JD
- Kvinnerettskompetanse i bistandssamarbeid. Nfr/UD
- Miljørett, 1 studentstipend. Nfr
- Minoritetskvinners diskrimineringsvern. Nfr
- New International Law. Nfr
- New International Law. UD
- Reformbehov i offentlig rettshjelp. JD
- Rettshistorie. Jahrefondet
- Skattemessig periodisering.
- Skolerett. KUF
- Videreutvikling av strategiske partnerskap med USA og Kina. Nfr
- Yearbook of International Environmental Law. Nfr
- Økonomisk kriminalitet (Hvitvasking). Nfr

Instituttets ansatte i 2007:
I løpet av 2007 arbeidet det ved instituttet 21 professorer,
4 førsteamanuenser, 3 post dok., 24 stipendiater, 2 forskere, 5 professor II,
1 gjesteprofessor og 18 vitenskapelige assistenter, 7 administrativt ansatte og
3 bibliotekarer. En rekke av de her nevnte personer er eksternt finansiert.
I tillegg har 15 studenter på masterprogrammet adgang til arbeidsplass på
instituttet.

Professorer:
Boe, Erik (f. 43)
Bugge, Hans Christian (f. 42)
Eng, Svein (f. 55)
Eskeland, Ståle (f. 43)
Halvorsen, Marit (f. 57)
Hellum, Anne (f. 52)
Hennum, Ragnhild (f. 67)
Hov, Jo (f. 41)
Høgberg, Alf Petter (f. 71)
Jakhelln, Henning (f. 39)
Johnsen, Jon T. (f. 42)
Kjønstad, Asbjørn (f. 43)
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Michalsen, Dag, (f. 57)
Robberstad, Anne (f. 51)
Sand, Inger Johanne (f. 52) (perm. fra 1.1.05 - 31.12.07)
Sandberg, Kirsten (f.54)
Smith, Eivind (f. 49)
Stridbeck, Ulf (f. 49)
Syse, Aslak (f. 46)
Ulfstein, Geir (f. 51) (perm. 1.1.04 - 31.12.07)
Zimmer, Frederik (f. 44)
Professor II:
Ali, Shaheen Sadar (f. 55)
Gjems-Onstad, Ole (f. 50)
Ketscher, Kirsten (f. 47)
Myhre, Tor-Geir (f. 52)
Sand, Inger johanne (f. 52)
Professor emeriti:
Bratholm, Anders (f. 20)
Fleischer, Carl August (f. 36)
Førsteamanuenser:
Bailliet, Cecilia (f. 69)
Emberland, Marius (f.70)
Fauchald, Ole Kristian (f. 65) perm. – 30.6.07
Uggerud, Ken (f. 62)
Post. dok.
Stigen, Jo (f. 64) 1.12.06 – 30.11.10
Taube, Caroline (f. 68) 15.8.02 – 4.6.08
Voigt, Christina (f. 71) (arb.pl.)
Harbo, Tor Inge (f .67) (arb.pl.)
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Forskere:
Andorsen, Kjell. V (f. 53) – 14.7.07
Stipendiater:
Aune, Helga (f. 69)
1.9.00 – 25.5.08
Bergh, Lars Magnus (f.76)
1.7.07 – 30.6.11
Bragdø, Sunniva (arb.pl.)
Bullen, Andreas (f. 76)
21.8.06 – 20.8.10
Coll, Line
1.11.04 – 31.10.08
Erichsen, Lars Edvard (f. 74)
16.10.06 – 15.10.10
Eriksen, Christoffer C. (f. 74)
1.1.04 – 30.3.08
Hauge, Harald, (f. 71) (gj.f,stipend) 1.9.07 – 30.9.08
Heide, Ola Rambjør (f. 70)
15.8.06 – 14.8.10
Hjort, Maria Astrup(f. 80)
1.2.07 – 31.1.11
Høgberg, Benedikte Moltumyr (f.72) 1.8.04 – 20.4.09
Ikdahl, Ingunn, (f. 76)
1.11.03 – 14.4.09
Køhler – Olsen, Julie (f. 75)
1.9.06 – 22.10.10
Langtvedt, Nils Christian (81)
17.9.07 – 16.9.11
Løvlie, Anders (f. 77)
1.11.06 – 31.10.10
Meidell, Merete (f. 74)
1.9.06 – 14.11.10
Nygard, Lars-Jonas M. (arb.pl.)
Nyland, Nicolai ekst.(f. 69)
1.10.02 – 6.12.07
Salomonsen, Torunn (f. 71)
1.1.02 – 31.12.07
Strand, Vibeke Blaker (77)
22.08.05 – 15.09.10
Sunde, Inger Marie (62)
1.10.05 – 30.9.09
Stang, Elisabeth G., (f. 66)
1.5.97 – 4.2.07
Torgersen, Runar (f. 73)
1.1.04 – 31.12.07
Winge, Nikolai Kristoffersen (arb.pl.) 1.08.07 – 31.7.11
Wærstad, Tone L. (77)
1.6.07 – 27.8.11
Vitenskapelige assistenter :
Andenæs, Jens Johannes (arb.pl.)
Ankerud, Anja Kristin (arb.pl.)
Ashraf, Rukhsana
Ballangrud, Anne Jorun
Bjørge, Eirik
Braaten, Beate Stølen
Christie, Caroline Knem

4.7.07 .- 3.7.08
15.8.06 – 31.5.07
15.1.07 – 14.7.07
20.0.07 – 15.6.08
1.2.07 – 31.1.08
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Dannevig, Øivind K. (arb.pl.)
Hallenstvedt, Nina Krukhoug (arb.pl.)
Hika, Gemetchu
7.8.06 – 31.5.07
Fraukje, Maria Platjouw
1.2.07 – 31.1.08
Grytten, Anne-Slije
1.9.07 – 31.10.07
Frøberg, Thomas
1.10.07 – 18.4.08
Haver, Gustav (NIFS)
1.2.06 – 31.1.07
Hika, Gemetschu
7.8.06 – 31.5.07
Langtvedt, Nils Christian
1.2.06 – 31.1.07
Larsen, Kjersti
15.8.06 – 31.12.07
Leonhardsen, Erlend M.
1.1.07 – 31.12.07
Løchstør, Eva Karine
15.9.07 – 15.12.07
Løvdal, Lene
4.7.07 – 3.7.08
Motzfeldt, Ulrik
1.8.06 – 31.5.07
Nordstrøm, Tina Storsletten
4.7.07 – 3.7.08
Stordrange, Caroline Bang
15.8.06 – 31.5.07
Sørlie, Cathrine
1.11.06 – 31.5.07
Westlund, Jeanette
15.8.06 – 31.5.07
Winge, Nikolai Kristoffersen
1.8.06 – 31.5.07
Administrativt ansatte :
Adorsen, Siri, konsulent, (Manpower)
Aas, Else (f. 45), førstekonsulent
Frantzen, Kjetil K. (f. 78), overingeniør
Henden, Øyvind (72), avd. leder
Koppang, Elise Myrstad (f. 80), førstekonsulent
Oppi, Kari Brenna (f. 46), overingeniør
Ruud, Ulla (f. 46), kontorsjef
Strand, Solveig (f. 43), konsulent
Thulin, Karin (f. 47), konsulent
Østbø, Margrethe (f. 73), konsulent
Biblioteksmedarbeidere tilknyttet IOR
Danbolt, Karen, web - bibliotekar
Iversby, Randi Halveg, hovedbibliotekar
Heilemann, Beate, bibliotekar
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Forskningsvirksomhet
Forskningsvirksomheten dette året kjennetegnes blant annet ved at IOR
overtok ansvaret for forskergruppen Internasjonale relasjoner som ledes av
førsteamanuensis Ole Kristian Fauchald. Gruppen arrangerte en svært
vellykket internasjonal konferanse om ’The New International Law’. De to
forskergruppene opprettet ved instituttet i februar 2006 er Samfunnskontroll
og rettssikkerhet under ledelse av førsteamanuensis Ragnhild Hennum og
Konstitusjonelle studier ledet av professor Eivind Smith. Begge har i 2007
fått NFR-finansiering av prosjekter og har lyst ut stillinger på disse.
Instituttet er også vertsinstitutt for Rettigheter, individer, kultur og samfunn.
Professor Anne Hellum leder gruppen, som har en rekke eksternfinansierte
prosjekter. Naturressursgruppa har NIfS som vertsinstitutt, men ledes av
professor Hans Christian Bugge fra IOR og en rekke av gruppas
prosjektansatte har fått arbeidsplass ved IOR (dette omfatter en postdoc, en
stipendiat og en rekke vitasser).
Fakultetet vedtok i 2007 opprettelse av en ny forskergruppe i Rett, samfunn
og historisk endring, med virkning fra 1.1.2008. Denne får også IOR som
vertsinstitutt, slik at fem av totalt åtte forskergrupper ved fakultetet nå
administreres fra IOR. Det organisatoriske forholdet mellom forskergrupper,
institutt og fakultet skaper fortsatt en del praktiske utfordringer, men
situasjonen er noe bedret i 2007, blant annet gjennom styrking av IORs
forskningsadministrative stab.
Instituttet har i løpet av året fått fire nye stipendiater. Tre av dem er
finansiert av forskergruppenes NFR-prosjekter, og den fjerde er også
tilknyttet en forskergruppe. Faglig fordeler de seg på
kvinnerett/diskrimineringsrett, konstitusjonell rett, folkerett og miljørett.
Fakultetets ønske om tilrettelegging for stipendiatene på instituttnivå har
vært fulgt opp gjennom medarbeidersamtaler og jevnlig kontakt med sikte
på å imøtekomme deres ønsker om støtte av ulik art. Instituttledelsen søker
også å oppmuntre stipendiatene i deres faglige aktiviteter og trekke dem med
i den virksomheten som foregår på instituttet og i forskergruppene.
Instituttet har arbeidet videre med prosessen for faglige prioriteringer. På
grunn av en presset økonomisk situasjon ved fakultetet er imidlertid
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tilgangen til ekstern finansiering minst like viktig som våre interne
prioriteringer.
En utfordring i 2007 var å sørge for at instituttet og dets medarbeidere får
større uttelling for alle sine publikasjoner. Det ble avholdt et
informasjonsmøte om dette, og administrasjonen har lagt ned et stort arbeid
for å øke kunnskapen og hjelpe til med registrering. Medarbeiderne er nå i
stor grad bevisste på valg av publikasjonsmåter og –steder. Rapporteringen
for 2007 viste videre at det var et meget produktivt år for instituttets
medarbeidere – så godt at IOR kom inn på DBHs oversikt over de mest
produktive forskningsinstituttene i Norge.
Vedrørende likestilling kan nevnes at instituttet i 2007 har fått to nye
professorer ved personlig opprykk, hvorav en kvinne. Av de fire nye
stipendiatene var tre menn, hvilket jevner ut kjønnsbalansen i denne gruppen
(per 1.6.2008 har IOR 11 kvinner ansatt i stipendiatstilling og 9 menn). Det
var kun én nytilsetting på postdocnivå (en kvinne). I tillegg var det en
mannlig stipendiat som fikk gjennomføringsstipend. Kvinnene er også i
flertall på vitassnivået.

Institutt for offentlig rett’s 50 års jubileum
Instituttets 50 års jubileum ble feiret over to dager med inviterte
gjesteforelesere og paneldebattanter 31.1.07 og egne ansatte med innlegg om
fagområdene 1.2.07.
Se programmet under.
I tillegg ble jubileet feiret med en festmiddag for instituttets ansatte og
innbudte gjester.
I anledning jubileet er det i Institutt for offentlig retts skriftserie utgitt:
Bibliografi 1957 – 2006.
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Forsknings- og formidlingspriser
Professor Asbjørn Kjønstad ble av Helsetilsynet tildelt KarlEvang-prisen for
2007
Professor Frederik Zimmer ble kreert til Æresdoktor (hedersdoktor) ved
Stokholms Universitet

Doktordisputas:
Christina Voigt forsvarte 20.april 2007 sin avhandling:
“Sustainable Development as a Principle of Integration in International
Law. Resolving Potential conflicts between WTO Law and Climate Change
Mitigation measures” for den juridiske doktorgrad.
Ivar Alvik forsvarte fredag den 31. august 2007 sin avhandling
”Contracting With Sovereignty. The Structure of Commitment in
International Investment Arbitration” for den juridiske doktorgrad.
Elisabeth Gording Stang vil forsvarte 26. oktober sin avhandling
”Det er barnets sak. En analyse av barnevernets hjelpetiltak og barnets
rettsstilling i saker etter barnevernloven § 4-4” for den juridiske doktorgrad.
Mons Oppedal forsvarte 30.november 2007 sin avhandling:
”Akutthjemlene i barnevernloven” for den juridiske doktorgrad.
Formidlingsvirksomhet
Tove Stang Dahls minneseminar 2007. Foreleser Adjunkt Stine Jørgensen,
Københavns Universitet: "Law and Literature" som grundlag for en
argumentativ ret.
The New International Law (15-18.03). Konferanse
Law and Literature 21.03.07. Innleder: Førsteamanuensis Marianne Stecher
Hansen "Representations of Refugees and Immigrants in Nordic Literature"
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PhD-seminar 19-24.11 om Hans Kelsen v/professor Stanley Paulsson
Nordisk heldagsseminar i rettshistorie 29.11: Om å skrive
rettsvitenskapshistorie. Den rettsvitenskapshistoriske forskning og Lars
Björnes "Den nordiske rättsvetenskapens historie" I-IV
Gjesteforelesning:
24.08 ved Heng Wang, Chongquing: WTO Origin Rules for services and the
origin rules for services in the Chinese mainland and Hong Kong Closer
Economic Partnership Arrangement.
29.08 ved gjesteforsker Daud Hassan: Implementation Mechanisms in
Multilateral Environmental Agreements.
30.08 ved gjesteforsker Daud Hassan: The Legal Frameworks for LandBased Sources of Marine Pollution
21.11 ved professor Stanley Paulson: Hans Kelsen
Folkerettslunsj:
22.8: Heng Wang, Southwest University of Political Science and Law,
Chongqing - China's Foreign Trade Act and practice under WTO
19.9: Advokat Cecilie Schjatvedt - Norges folkerettslige forpliktelser i
klagesaker for FNs Torturkomite (UNCAT).
3.10: Erlend M. Leonhardsen - Om statenes skjønnsmargin i internasjonal
investeringsrett.
17.10: Arne Willy Dahl, Generaladvokat - Avgrensningen mellom
terrorisme og krigshandling.

Instituttlunsjer:
6.2: Professor Ståle Eskeland - Justismord som målestokk for
rettssikkerheten i strafferettspleien.
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6.3: Professor Anne Hellum: Fra konstitusjonelle idealer til sosiale og
økonomiske realiteter. En pågående studie av landrestitusjon i Limpopoprovinsen i Sør Afrika.
8.5: Stipendiat Benedikte Moltumyr Høgberg - Vilkår for anvendelse av
Grunnloven § 97.
4.9: Førsteamanuensis Ole Kristian Fauchald og Postdoc Jo Stigen Nasjonal gjennomføring av traktater med domstolsordninger eller
tilsvarende håndhevingsmekanismer.
9.10: Professor Asbjørn Kjønstad - Gruppesøksmål som middel for å
håndheve kollektive rettigheter overfor stat og kommune: Manifeste og
latente funksjoner knyttet til det nye norske rettsinstituttet i tvisteloven
kapittel 35.
6.11: Professor Fredrik Zimmer - Ny høyesterettspraksis om
skatteplanlegging og omgåelse.
4.12: Professor Aslak Syse - Noen erfaringer fra håndhevingen av
diskrimineringslovgivningen.

Konstitusjonell lunsj:
18.01 ved Professor Ulrich Preuss (Berlin) .
05.02 ved sivilombudsmann Arne Fliflet: Hva handler statsretten om?
19.02 ved Finn Erik Vinje: Språket i Grunnloven .
05.03 ved førsteamanuensis Marius Emberland ”Dynamisk” tolkning av
Grunnlovens rettighetsbestemmelser.
16.04 ved professor Juozas Zilys - The constitutional Court in a New
Democracy. The case of Lithuania.
19.04 ved stipendiat Ola Rambjør Heide: Grunnlovens ånd og prinsipper –
”suprakonstitusjonelle normer”
14.05 ved Bjørn Erik Rasch: Stortingets behandling av regjeringens
lovforslag.
27.08 ved Otto Malmgren: Om prinsipper for grunnlovstolkning i Kina.
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10.09 ved stipendiat Ola R. Heide: presentasjon av phD-prosjekt
08.10 Benedikte M. Høgberg (særlig om § 97) og Eivind Smith (andre
aspekter) innleder om plenumsdommene av 21. september 2007 om
tomtefeste, med særlig vekt på konstitusjonell metode
22.10 ved prof. Dag Michalsen: Om prosjektet "The rise of
constitutionalism"
05.11 ved postdoc Caroline Taube: Om politisk og rettslig ansvar for
statssjefer
19.11 ved prof. Stanley Paulson, University of Washington: Constitutional
interpretation.

Kvinnerettslunsj:
01.10: Anne Jorun Bolken Ballangrud presenterer sin masteravhandling i
rettsvitenskap: Seksuelle overgrep mot kvinner med funksjonsnedsettelser En analyse av straffeloven § 192 og § 193
15. 10: Marte Bertelsen innleder om sin masteravhandling i Rettssosiologi
om au pair-ordningen i Norge " Au pair-ordningen i søkelyset"
5. 11: Marianne Aasland Gishol: "Barns rett til å bli hørt - ved
omsorgsovertakelse"
10. 12: Finn Skre Fjordholm ”Er det meg, er det han, eller hva er det?” Opplevelse og rettsregler i diskriminertes møte med Likestillingsombudet

Prosessrettslunsj:
14.6: Professor Marit Halvorsen - Romersk prosess
15.5: Stipendiat Maria Astrup Hjort - Skriftlige elementer i vår muntlige
sivilprosess
22.8: PhD-student Lars-Jonas Nygard - Rimelig tvil
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11.9: Professor Anne Robberstad - Rettskraft
25.10: Stipendiat Lisbeth F. Skyberg - Muntlighets- og
bevisumiddelbarhetsprinsippet som utgangspunkt for bevisførsel og
bevisbedømmelse i straffesaker
20.11: Professor Giuditta Cordero Moss - Prosessreglene i voldgift. Hva
skiller disse reglene fra sivilprosessens regler?

Rettshistorisk lunsj:
9.3: Førstekonsulent Lars Magnus Bergh, Justisdep. - Den høyeste
domstolen i de franske revolusjonsforfatningene
16.3: Stipendiat Maria Astrup Hjort - Forfatning og prosess:
Prosessbestemmelsene i Adler-Falsens grunnlovsutkast
20.04 ved professor John Petter Collett: Om å grunnlegge et nytt juridisk
fakultet - Jussen ved Det Kongelige Frederiks Universitet de første årene fra
1811
04.05: Forsker Øivind Kopperud, HL-senteret - Knut Rød - gjerningsmannen
som ble frikjent
28.9: Dommer Wenche Elizabeth Arntzen, Oslo Tingrett - En diskusjon
vedrørende frifinnelsen av Knut Rød
12.10: Postdoc Mona Ringvej, Humanistisk fakultet, UiO Antiprofesjonalisering - Lovgivning og amatørisme i Athen
9.11: Professor Ulf Stridbeck - De norske kvarstadsbåtarna 1941-42 i
kryssild mellom juss og politikk.
16.11: Vitenskapelig assistent Edvard Aspelund - Argumentasjonen om den
rettslige reguleringen av jøders adgang til Norge frem til 1851
17.12: Professor Marit Halvorsen - Duke of Denver in the Dock - Dorothy L.
Sayers' "Clouds of Witness" og straffeprosessen i House of Lords ca 1930
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RIKS´ lunsjseminar:
30.01 Innleder: Forsker Lasse Warberg
27.2 Innleder: Professor Stein Evju “Sosiale og økonomiske
menneskerettigheter. Den europeiske sosialpakten som indtrument og
materialkilde”.
27.03 Innleder: Post.doc Ronald Craig "The Equality Standard: A Rewardbased Approach to Mainstreaming Equality in Local Government Services
and Employment"
24.04 Innleder Forsker Katja Franko Aas ”Hvor og hvem” er
kriminologiens subjekter i globaliseringens tid?
24.05 Innleder: Stipendiat Julia Köhler-Olsen: Barns selvbestemmelsesrett i
forhold til religiøse og kulturelle normer
28.08 Innleder: Stipendiat Lavleen Kaur "THE OTHERS". Selvforståelse
og lojaliteter i kjølvannet av politiske konflikter over 3 generasjoner. Synet
på "de andre" etter at krigen er over.
16.10 Innleder Stipendiat Tone Linn Wærstad og professor Anne Hellum,
Fra formelle til reelle rettigheter: Minoritetskvinners diskrimineringsvern i
en kulturelt kompleks, sosialt ulik og transnasjonal kontekst.
27.11 Innleder: Stipendiat John Asland - Om doktoravhandlingen "Uskifte"
18.12 Innleder: Professor Kirsten Sandberg ”Barns rettsstilling i
likekjønnede ekteskap”

Riks/Sosialrettslunsj:
08.01: Innleder Professor Henning Jakhelln m.fl., Pensjonsrettigheters
stilling ved virksomhetsoverdragelse.
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Studietilbud
Ved siden av sine bidrag til det samlede studietilbud ved Fakultetet har
Instituttet et særlig ansvar for masterprogrammet i Public International Law.
Publiseringer
Instituttets forskere publiserer sine arbeider dels i bokform og dels som
tidsskriftartikler i juridiske og andre tidsskrifter, se Frida og Publikasjoner
hos den enkelte forfatter
Skriftserien
Et viktig innslag i Instituttets arbeid med forskningspublisering og formidling er skriftserien ved Instituttet. Eksterne trykningstilskudd og
inntekter fra salg av enkelthefter strekker ikke til for å finansiere den
løpende drift av skriftserien 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
Instituttets eget driftsbudsjett.
Redaktør for Institutt for offentlig retts skriftserie var i 2007
professor Svein Eng.

Institutt for offentlig retts skriftserie, utgivelser 2007
1/07 Knut-Fredrik Hustad
Straffansvar for terrorisme
- En strafferettslig analyse av terrorforsettet, medvirkningsansvaret
og avtaleansvaret etter Straffeloven § 147 a
2/07 Geir Heivoll
Theodor Adorno og opplysningsbegrepet
Rettshistoriske studier nr. 18
3/07 Terje Gerhard Andersen
Avvikende tariffavtaler
Om eventuelle rettslige begrensninger i arbeidsgivers
adgang til å inngå konkurrerende og avvikende tariffavtaler,
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Særlig om det ulovfestede ufravikelighetsprinsipp
4/07 Maria Astrup Hjort
Muntlighetsprinsippet i sivilprosessen - fra klubbeslag til tastetrykk
Rettshistoriske studier nr. 19
5/07 Nikolai K. Winge
Fri vei mot 10 TWh?
En drøftelse av hvorvidt gjeldende rettsregler gir de berørte
miljøinteresser tilstrekkelig rettssikkerhet i vindkraftsaker
Miljørettslige studier nr. 29
6/07 William A. M. Henderson
The ’Bush Doctrine’ of Pre-emptive Self-defence
A legal analysis of the ‘Bush Doctrine’ when applied to the threat
from States that fail to control their territory, territorists and WMD
7/07 Jostein Røynesdal
Adjudication and the precautionary Principle in the EU and the WTO
Judicial review of administrative use of scientific evidence
when adopting precautionary measures
Miljørettslige studier nr. 30
8/07 Ole Andreas Dimmen
Fritaksmetoden – en gavepakke til skatteplanleggere?
9/07 Randi Halveg Iversby, Lars Finholt Jansen, Bård Sverre Tuseth
Institutt for offentlig rett: Bibliografi 1957-2006

Avdeling for kvinneretts skriftserie
Trykt - Nr. 65/2006 - Red. Rannveig Sørskaar
Årsrapport for Avdeling for kvinnerett 2005 - [pdf - 453 KB]
Kun på nett - Nr. 66/2006 - Ingvild Nordang Skjønn og kjønn
Kun på nett - Nr. 67/2007 - Marianne Aasland Gisholt
Barns rett til å bli hørt - ved omsorgsovertakelse - [pdf - 128 KB]
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Kun på nett - Nr 68/2007 - Ranveig Sørskaar
Unge jenters rett til seksualundervisning
-Belyst gjennom case-studie fra Zambia - [pdf - 128 KB]
Kun på nett - Nr. 69/2007 - Finn Skre Fjordholm
Er det meg, er det han, eller hva er det?
-Opplevelse og rettsregler i diskriminertes møte med Likestillingsombudet [pdf - 670 KB]
Trykt - Nr. 70/2007 - Red. Torbjørg Torp Nilssen
Årsrapport for Avdeling for kvinnerett 2006 - [pdf - 859 KB]
Kun på nett - Nr. 71/2007 - Anne Jorun Bolken Ballangrud
Seksuelle overgrep mot kvinner med funksjonsnedsettelser
- En analyse av straffeloven §§ 192 og 193 og den tilhørende rettspraksis[pdf - 703 KB]
Trykt - Nr. 72/2007 - Anne Hellum
Bistandsrelevant kvinnerett. Avslutningsapport, 2002-2007 - [pdf - 230 KB]
Kun på nett - Nr. 73/2007 -Marte Bertelsen
Au pair-ordningen i søkelyset
- Om au pair-ordningen i Norge- [pdf - 1735 KB]
-Om klager til likestillingsombudet på ansettelser i politi- og
lensmannsetaten 1980-2004 - [pdf - 597 KB]

Særavhandlinger
20-vekttals (60 studiepoeng) studentavhandlinger bedømt i 2007 med temaer
fra instituttets fagområder:
Tenfjord, Sigbjørn T.
Særdomstol og særprosess for prøving av forvaltningssaker?
Ein studie med utgangspunkt i domstolsprøvinga i Noreg og England
Jacobsen, Harald Søndenå
Retten til ikke å inkriminere seg selv på miljørettsområdet
- med særlig henblikk på håndhevelse av forurensningsloven
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Bergh, Lars Magnus
Norske linjer og utenriksstyret i den norsk-svenske unionen
Sørskaar, Rannveig
Unge jenters rett til seksualundervisning
Belyst gjennom case-studie fra Zambia
Langtvedt, Nils C.
Are Definitions of Corporate Nationality in Bilateral Investment Treaties
Applied by International Tribunals in Accordance with the Treaties’
Purposes?
Motzfeldt, Ulrik
Ytringsfrihet og privatlivets fred
- sett i lys av endringen av grunnloven § 100
Stordrange, Caroline Bang
Misbruk av innsideinformasjon ved tilskyndelse til aksjehandel
Mathisen, Erik
Mellom frihandel og suverenitet
GATT og Norge 1946-1961
Haver, Gustav
CO2-deponering i undergrunnen på kontinentalsokkelen
Forholdet til klimakvoteregimet etter Kyotoprotokollen
Hika, Gemetchu
Objektivert straffansvar
Unntak fra skyldkravet i norsk rett og forholdet til uskyldspresumsjonen i
EMK art. 6 (2)
Jerkø, Markus
Er bærekraftig utvikling et prinsipp i norsk rett?
Bidrag til en rettslig analyse
Martinsen, Eldbjørg H.
IPPC-direktivet
Integrert forebygging og begrensning av forurensning og krav til anvendelse
av beste tilgjengelige teknikker
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Gisholt, Marianne Aasland
Barns rett til å bli hørt ved omsorgsovertakelse
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DE VITENSKAPELIGE MEDARBEIDERNE OG DERES
VIRKSOMHET
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HELGA AUNE
stipendiat

1.

Forskningsvirksomhet

a)

Forskningsområder

Jeg har skrevet på phd. grad om fleksibilitet i arbeidslivet med særskilt
fokus på deltidsarbeid.
b)

Publikasjoner

-

”Solidaritet, menneskerettigheter og sosiale velferdsordninger. Det
europeiske arbeidsmarked i et 100 årig perspektiv.” i ”Tariffavtalen
som formet Norge – Verkstedsoverenskomsten 100 år”, Pax forlag
2007.

2. Undervisning ved Det juridiske fakultet
Jeg er ferdig med den obligatoriske undervisningsplikten som stipendiat.

7.
-

Annen virksomhet
Jeg er det norske medlemmet i EU-kommisjonens ekspertkomité på
likestilling
Jeg er det norske medlemmet i det arbeidsrettslige nettverket ELLN
som er EU-kommisjonens ekspertkomité på arbeidsrett
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CECILIA M. BAILLIET
1. amanuensis

1.
a)

b)

Forskningsvirksomhet
Forskningsområder

Krigens folkerett, flyktningerett, folkerett, og menneskerettigheter
Publikasjoner

-

Examining Sexual Violence in the Military within the Context of
Eritrean Asylum Claims Presented in Norway, International Journal
of Refugee Law 2007 Vol. 19 No. 3.

-

“War in the Home”: An Exposition of Protection Issues Pertaining to
the Use of House Raids in Counterinsurgency Operations, Journal of
Military Ethics, Vol. 6, No. 3, 173-197, 2007

2.

Undervisning ved Det juridiske fakultet

-

International Public Law/Folkerett

-

Refugee Law

-

Counterterrorism and Human Rights

-

Diskriminering og Likestillingsrett

-

Women’s Law and Human Rights

-

Constitutional Law and Democracy

-

Utlendingsrett

-

PBL

5.

Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom
fakultetet

-

Menneskerettigheter og Politiet [Populærvitenskapelig foredrag],.
kurs; 25.10.2007 - 25.10.2007
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-

Troverdighet: Et menneskerettighets perspektiv [Vitenskapelig
foredrag]. Intervjuenhetsseminar; 15.10.2007 - 15.10.2007

-

War, conscientious objection and asylum [Vitenskapelig foredrag].
Generaladvokaten; 19.10.2007 - 19.07.2008

6.

Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer

-

Constitutional Underpinnings for Conscientious Objection
[Vitenskapelig foredrag]. Konstitusjonell lunsj; 01.10.2007 01.10.2007

-

Sexual Abuse and Exploitation og Women in Violent Conflict, June
17-19 2007, Amsterdam, The Netherlands Defense Academy and
Emory University

7.

Annen virksomhet

-

Veiledning av Masters studenter

-

Leder, Masters Program Public International Law

-

Medlem i to bedømmelseskomitéer for stipendiatstillinger
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LARS MAGNUS BERGH
universitetsstipendiat

1.

Forskningsvirksomhet

a)

Forskningsområder

Jeg begynte som universitetsstipendiat 1. juli 2007 og skriver
doktoravhandling med tittelen ”Konstitusjonell praksis : Praksis som kilde
for konstitusjonelle rettsregler”. Avhandlingen befinner seg innenfor
komparativ konstitusjonell rett, konstitusjonell metode og konstitusjonell
rettshistorie. Rettshistorisk vil avhandlingen ta for seg framveksten av
konstitusjonell praksis som rettskilde i Norge, og komparativt vil den
sammenligne konstitusjonell praksis som rettskilde i Norge, Danmark,
Frankrike og Storbritannia. Jeg har i tillegg utarbeidet noen
artikkelprosjekter innenfor konstitusjonell rettshistorie.

2.

Undervisning ved Det juridiske fakultet

-

PBL-kurs i statsforfatningsrett (4 timer) og forvaltningsrett (10+10
timer) høsten 2007.

5.

Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom
fakultetet

-

Klagesensur ved Det juridiske fakultet før særavtalens bortfall
umuliggjorde dette.

-

Sensur og klagesensur ved Det juridiske fakultet i Bergen.

-

Oppgavekurs i 2. avdeling ved Treider.

-

Kursundervisning i 1. og 2. avdeling ved Folkeuniversitetet i Oslo og
Folkeuniversitetet Buskerud-Vestfold-Telemark.
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6.

Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer

-

Deltakelse på det rettshistoriske seminaret ”Honoris causa Dag
Michalsen” 21. september 2007.

-

Deltakelse på det nasjonale doktorgradsseminaret i rettsvitenskap i
Tromsø og på Hurtigruta 24.-27. september 2007.

-

Deltakelse på den internasjonale rundebordskonferansen ”Writing
and Reading Constitutions” i Yokohama i Japan 22.-24. november
2007.

-

Deltakelse på seminar for forskergruppen for konstitusjonelle studier
på Voksenåsen i Oslo 6.-7. desember 2007.

-

Deltakelse på instituttlunsjer, konstitusjonelle lunsjer og
rettshistoriske lunsjer ved Institutt for offentlig rett våren og høsten
2007.

7.

Annen virksomhet

-

”Den høyeste domstolen i de franske revolusjonskonstitusjonene”.
Innledning på rettshistorisk lunsj 9. mars 2007.

-

”Teori kontra praksis: Kongens sanksjonsmyndighet overfor
grunnlovsendringer etter 1884”. Innledning på det rettshistoriske
seminaret ”Honoris causa Dag Michalsen” 21. september 2007.

-

Innledning til Jan Engbergs artikkel ”Legal meaning assumptions what are the consequences for legal interpretation and legal
translation?" på det nasjonale doktorgradsseminaret i rettsvitenskap i
Tromsø 24. september 2007.

-

”Konstitusjonell praksis og sedvane(rett?) i norsk og dansk juridisk
teori”. Innledning på seminar for forskergruppen for konstitusjonelle
studier på Voksenåsen i Oslo 7. desember 2007.
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ERIK BOE
Professor

1.

Forskningsvirksomhet

a)

Forskningsområder

Foruten publikasjonene (b) arbeidet jeg i 2007 med å sy sammen
offentligrettslige hovedtrekk med faget alminnelig forvaltningsrett.
b)

Publikasjoner

-

Hvem bestemmer – domstolene eller forvaltningen, Lov og Rett 2007
s 67-88

-

Skaper forvaltningen behov for reform av forvaltningslovgivningen?
i Dag Wiese Schartum (red.): Elektronisk forvaltning i Norden 2007 s
289-302

2.

Undervisning ved Det juridiske fakultet

-

53 timer undervisning på 2. avdeling – forvaltningsrett

-

2 timer undervisning for rettssosiologistudenter – juridisk metode

-

2 timer orientering om PBL-opplegget i Alminnelig forvaltningsrett
for nye lærere

-

1 time kvalitetssikring av JUROFF 1201 (Forvaltningsrett for ikkejurister)

-

1 time Aulaforum 4.9.2007 – Inhabilitet og dobbeltroller i
rettssikkerhets- og effektivitetslys

-

(Forskningstermin høsten 2007)

3.

Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg

-

Medlem av Forskningsutvalget
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-

Medlem av Programrådet for Bachelorstudiet i Offentlig
administrasjon og ledelse (SV-fakultetet)

-

Medlem av Programrådet for Forvaltningsinformatikk (AFIN)

4.

Deltakelse i lovgivningsarbeid o.l.

-

Deltakelse i forbindelse med Europarådets planlagte konvensjon om
offentlighet i forvaltningen, møter med justisminteren og med
embetsverket i UD

5.

Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom
fakultetet

-

Foredrag Kontraktsrett, forvaltningsrett – eller …?, Nordisk forskerseminar i
forvaltningsrett, Gøteborg 31.8 – 1.9.2007

-

Foredrag Konkurranseutsetting av offentlig virksomhet,
Bachelorstudenter Offentlig administrasjon og ledelse 8.11.2007

-

Foredrag, Offentlig ansattes ytringsfrihet, varsling og lojalitet,
Personalkonferansen for offentlig forvaltning, Lillehammer
31.1.2007

-

Foredrag Inhabilitet og dobbeltroller, Personalkonferansen for
offentlig forvaltning, Lillehammer 1.2.2007

-

Foredrag Tilbakeblikk på rettsutviklingen i forvaltningsrett, kurs for
Juristenes utdanningssenter, Tromsø 7.5.2007

-

Foredrag Inhabilitet og dobbeltroller, kurs for Juristenes
utdanningssenter, Tromsø 7.5.2007

-

Kravet til minstestandard, kurs for Juristenes utdanningssenter,
Tromsø 7.5.2007

-

Foredrag Domstolenes lovanvendelseskontroll, kurs for Juristenes
utdanningssenter, Tromsø 7.5.2007

-

Foredrag Offentlighetsprinsippet etter offentleglova av 2006 med
forskrift, kurs for Juristenes utdanningssenter, Oslo 7.12.2007

-

Foredrag Offentleglova § 11 og §§ 22-24, kurs for Juristenes
utdanningssenter, Oslo 7.12.2007
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-

Foredrag Etterlevelse, håndhevelse og kontroll av
offentlighetsprinsippet – offentleglova av 2006, Oslo 7.12.2007

-

Foredrag Kan du skjønne det frie skjønn, kurs for Juristenes
utdanningssenter Lysebu 23.11.2007

-

Foredrag Inhabilitet og dobbeltroller, Røyken kommune 15.11.2007

6.

Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer

-

Deltaker på Nordisk forskerseminar i forvaltningsrett,
Gøteborg 31.8 – 1.9.2007

7.

Annen virksomhet

-

Leder og deltaker i faggruppen for Alminnelig forvaltningsrett

-

Deltaker i forskningsgruppen Samfunnskontroll og rettssikkerhet

-

Medlem av Programrådet for Forvaltningsinformatikk (PFIN)

-

Medlem av Programrådet for Offentlig administrasjon og ledelse
(SV-fakultetet)

-

Ansvarshavende for faget Alminnelig forvaltningsrett, 2. avdeling

-

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

-

Veileder for universitetsstipendiat Marius Stub

-

Veileder for stud.jur. Jeanette Westlund

-

Veileder for forsker Ola Tellesbø

-

Kursansvarlig for Juristenes utdanningssenters etterutdanning av
jurister, Alminnelig forvaltningsrett

-

Rådgiver for Norges Forskningsråd/advokatfirmaet Hjort om
inhabilitetsregler for NFR

-

Rådgiver for UD i dialogen med Vietnamesiske myndighetspersoner,

-

Bedømmelse og utdeling av Norsk Presseforbunds Flavius-pris for
åpen forvaltning 2007
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HANS CHR. BUGGE
professor
1.

Forskningsvirksomhet

a)

Forskningsområder

-

Diverse miljørettslige temaer, med hovedvekt på nasjonal og
internasjonal klimarett.

-

Leder av Forskergruppe for naturressursrett ved fakultetet, herunder
ledelse av tre forskningsprosjekter finansiert av Norges
forskningsråd:
• Klimaprosjektet, under RENERGI-programmet
• Utmarksprosjektet, under ”Krafttak”- og AREAL-programmene
• Rettslige spørsmål ved karbonlagring, under programmet BIG
CO2

-

Utarbeidelse av søknad/finansiering av et nytt prosjekt under
forskningsprogrammet Miljø 2015.

-

Forskningstermin H 07. En måneds studieopphold ved Pace Law
School, USA, for studier av USAs klimarett.

b)

Publikasjoner

-

Hans Chr. Bugge: kapittel om “Norway” under “Comparative
Analysis of the Precautionary Principle in the Nordic Countries” i:
Nicolas de Sadeleer (ed.): “Implementing the Precautionary
Principle. Approaches from the Nordic Countries, EU and USA”, s.
102-119, Earthscan, London, 2007.

-

Gustav Haver og Hans Chr. Bugge: “Transboundary chains for
carbon capture and storage: Allocation of rights and obligations
between the state parties within the climate regime”, I Journal for
European Environmental & Planning Law, vol 4, no 5/2007 p. 367377.
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2.

Undervisning ved Det juridiske fakultet

-

Miljørett, 2. avd. forelesninger (V 07)

-

Forvaltningsrett/miljørett, 2. avd. kurs (V 07)

-

International Environmental Law, valgfag, kurstimer (V 07)

-

Gjennomgang av fakultetsoppgave i miljørett (V og H 07)

-

Forelesning om norsk miljørett på North Dakota-programmet

-

Formann i oppgaveutvalget for eksamen, profesjonsstudiets fellesdel
V 07.

-

Veiledning av 3 masterstudenter, spesialoppgaver

-

Veiledning av 3 PhD-stipendiater: Nicolai Nyland, Tadesse Kassa

-

Sensur av flere spesialoppgaver, masterstudiet

3.

Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg

-

Styreleder, Senter for utvikling og miljø (SUM)

-

Leder, styringsgruppen for Miljørett, Norges forskningsråd

4.

Deltakelse i lovgivningsarbeid o.l.

-

Utredning/foredrag for Miljøverndepartementets arbeid med egen lov
om vern av Oslomarka.

-

Orientering for Stortingets Energi- og miljøkomité om
Planlovutvalgets forslag til ny plan- og bygningslov.

5.

Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom
fakultetet

-

1. februar, ”Miljørettens stilling og utvikling”, IORs
jubileumsseminar

-

15. mars, Kurs i Plan- og bygningsrett, Rogaland Advokatforening

-

28. mars, “The Svalbard Environmental Protection Act”, på
konferansen “Sustainable use of natural resources and conservation
of biodiversity in the Arctic”, Svalbard

33

-

21. april, “Rettigheter og plikter i bruk av utmarksressursene”,
konferansen ”Levende bygder – gjengroing og bosetting”,
Beitostølen

-

3. mai, ”Brundtland revisited”, Naturrressursgruppens internasjonale
konferanse ”Sustainable Development in National and International
Law”, Vettre, Asker

-

30. mai og 5. september, Miljøinformasjonsloven, foredrag for
ansatte i Oslo kommune

-

17. august, ”Is Environmental Law more politics than Law?”,
Comparative Environmental Law and Policy, Nordic Environmental
Law Network, Helsingfors

-

10. September, ”Rettslige spørsmål knyttet til karbonlagring og
lekkasjer”, Klimaforum,

-

27.-28. september, forelesninger om norsk miljørett, Masterkurs i
Energy and Environmental Law, Aarhus Universitet.

-

23. oktober, ”Norwegian climate policy and law”, gjesteforelesning
University of Ottawa, Canada.

-

24. oktober, “Introduction to European Environmental Law”,
gjesteforelesning, University of Ottawa, Canada.

-

29. oktober, “Climate Change: the Norwegian Response”,
gjesteforelesning, Pace Law School, USA.

-

12. November, “Oversikt over norsk miljø- og
planleggingslovgivning – aktuelle problemstillinger”,
Samarbeidsrådet for naturvernsaker, Bærum

-

24. november, ”Rettslige og samfunnsmessige perspektiver på
klimaproblemet”, Advokatfirmaet Thommessen, Oslo.

6.

Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer

-

8.-9. januar, Naturressursgruppens årsseminar, Sanner, Hadeland

-

26.-30. mars, Sustainable use of natural resources and conservation of
biodiversity in the Arctic, Svalbard.

-

21. april, ”Levende bygder – gjengroing og bosetting”, Beitostølen
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-

3.-5. mai, ” Sustainable Development in National and International
Law”, Vettre, Asker.

-

31. mai, Erstatningsspørsmål ved veianlegg, Statens vegvesen

-

20. juni, Naturressursgruppas ”Solstuaseminar”

-

15.-17. august, Comparative Environmental Law and Policy, Nordic
Environmental Law Network, Helsingfors

-

10. september og 19. november, Klimaforum,

7.

Annen virksomhet

-

Bedømmelse av 4 søkere til post doc.-stilling ved fakultetet

-

Bedømmelse av doktorgradsavhandling i miljørett (Casper Herler)
ved Universitetet i Helsingfors.

-

Medlem av komitéen for evaluering av Master in Energy and
Environmental Law, Katholieke Universiteit Leuven, Belgia.

-

Medarbeider i opplegget av en ny Master i Energi- og Miljørett ved
Universitetet i Århus, Danmark.
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MARIUS EMBERLAND
førsteamanuensis

1.

Forskningsvirksomhet

a)

Forskningsområder

I hovedsak har jeg jobbet videre med artikkelprosjekter om traktattolking.
Jeg var ansatt ved IOR frem til 1. juli, hvor jeg gikk over som konstituert
leder for Senter for europarett for en periode.
b)

Publikasjoner

-

The International Court of Justice and Companies: Is It Possible to
Discern A ”Structural Bias” at the Court Regarding Private Economic
Enterprise?. International Community Law Review 2007;9(1):187208

-

Leder: En ny vår for nordisk internasjonalrettslig rettsdiskurs?
Retfærd : nordisk juridisk tidsskrift 2007;30(2):1-2

2.

Undervisning ved Det juridiske fakultet

-

Forelesninger i Internasjonale menneskerettigheter, 2. avdeling,
masterstudiet i rettsvitenskap, vår og høst 2007

-

Kurs i ex fac, 2. avdeling, masterstudiet i rettsvitenskap, vår og høst
2007

3.

Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg

-

Medlem av programrådet for forskerutdanningen (PFF) ved Det
juridiske fakultet.

-

Fungerende leder for forskergruppen Internasjonale relasjoner våren
2007 (vikar for Ole Kristian Fauchald)
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4.

Deltakelse i lovgivningsarbeid o.l.

-

Medlem i Diskrimineringslovutvalget (ledet av Hans Petter Graver).

5.

Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom
fakultetet

-

Sovereignty and democracy aspects of the dynamics of European
human rights law [Vitenskapelig foredrag/gjesteforelesning]. Current
developments in European law; 27. juni 2007, Universitá degli studi
Parma, Italia.

-

The protection of corporations’ interests by international human
rights law, gjesteforelesning, Juridiska institutionen, Lunds
Universitet, 10. mai 2007

6.

Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer

-

Emberland, Marius. What counts as relevant discrimination grounds
in the European Convention on Human Rights? Using the ethos and
telos of a treaty as determinants for legitimate purposive
interpretation [Vitenskapelig foredrag]. The New International Law
Conference; 15.03.2007 - 18.03.2007

7.

Annen virksomhet

-

Hovedarrangør (med Christoffer C. Eriksen) for The New
International Law Conference, oslo 15.-18. mars 2007 (internasjonal
forskerkonferanse)

-

Norsk redaktør for Retfærd: Nordisk juridisk tidsskrift

-

Fagsekretær for forskningsstiftelsen Institutt for demokrati- og
legitimitetsanalyse

-

Deltidsstilling som seniorrådgiver, Rettsavdelingen,
Utenriksdepartementet (deler av året)

-

Medlem av fagrådet, tankesmien Civita
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SVEIN ENG
professor

1.

Forskningsvirksomhet

a)

Forskningsområder

Jeg har i løpet av året arbeidet videre særlig med følgende hovedtemaer i
min forskning: (i) valg av begrunnelsesmåter; (ii) rett og praktisk fornuft;
(iii) rettskildelærens grunnlag; (iv) rettslige grunnbegreper.
Tre hovedoppgaver i løpet av året med tilknytning til disse temaer var
ferdigstillelsen av Rettsfilosofi, 1. utg., Universitetsforlaget 2007
(foreløbig utg. Universitetsforlaget 2005); ansvarlig faglærer for Examen
Facultatum; og arrangering av seminar og workshop i uke 47 med
utgangspunkt i Kelsens rettsteori (se nærmere nedenfor).
b)

Publikasjoner

-

Rettsfilosofi. Oslo: Universitetsforlaget 2007

-

Om Rettsfilosofi. [Radio] 03.11.2007, i Verdibørsen (med Kai
Sibbern)

2.

Undervisning ved Det juridiske fakultet

-

Forelesninger Allmenn rettsteori

-

Kurs Forvaltningsrett

-

Kurs ExFac

-

PhD-seminar V-07: Forkurs og hovedkurs, skandinavisk rettsrealisme
og naturrett

-

PhD-seminar H-07: Seminar og workshop med prof. Stanley Paulson
uke 47 (19.–24. november), med utgangspunkt i Kelsens rettsteori

-

Retting Essays PhD-seminar

-

Sensur 2. avd.
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-

Sensur Allmenn rettsteori

-

Sensur ExFac

-

Oppgaveretting kurs

3.

Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg

-

Formann Biblioteksutvalget ved Det juridisk fakultet

-

Medlem av Biblioteksstyret ved UB

5.

Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom
fakultetet

-

Veiledning div. norske og utenlandske forskere vedrørende
rettsfilosofiske emner

6.

Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer

-

Arrangør av, og deltaker i, seminar og workshop med prof. Stanley
Paulson uke 47 (19.–24. november), med utgangspunkt i Kelsens
rettsteori

-

Deltakelse og foredrag på Verdenskongressen i rettsfilosofi (IVR) i
Krakow, Polen, 1.–6. august. Tittel eget bidrag: ‘Reconstruction and
Redefinition – a Distinct and Widespread Pattern of Analysis’

-

Deltakelse og foredrag på seminar ved Det juridiske fakultet i
Bergen, 1.–2. oktober. Tittel eget bidrag: ‘Litt om temaer, metoder og
vitenskapelighetskrav i rettsteorien’

-

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

-

Medlem av, og deltakelse i møte i, “Bielefelder-Kreis”, en gruppe
forskere fra Europa og USA

7.

Annen virksomhet

-

Ansvarlig faglærer for Examen Facultatum
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-

Arrangør av, og deltaker i, seminar og workshop med prof. Stanley
Paulson uke 47 (19.–24. november), med utgangspunkt i Kelsens
rettsteori

-

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

-

Leder dr.grads-komite ved Det juridiske fakultet i Oslo

-

Redaktør for Institutt for Offentlig Retts skriftserie

-

Medlem av Editorial Board til tidsskriftet Legisprudence

-

Arbeid med faglig nettside: www.sveng.no
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STÅLE ESKELAND
professor
1.

Forskningsvirksomhet

a)

Forskningsområder

-

Fortsatt arbeid med internasjonal strafferett

-

Fortsatt arbeid med bevisproblemer i strafferetten og gjenopptakelse

-

Fortsatt arbeid med boken Justismord og rettssikkerhet. Redaktør
sammen med professor Anders Bratholm

b)

Publikasjoner

Bøker og artikler
-

Per Brandtzæg og Ståle Eskeland (red.) Rettsmedisinsk sakkyndighet
i fortid, nåtid og fremtid. Mot et paradigmeskifte ved rettsmedisinsk
sakkyndighet i straffesaker. Cappelen Akademisk Forlag 2007

-

Hvorfor trenger vi et paradigmeskifte ved rettsmedisinsk
sakkyndighet? I: Rettsmedisinsk sakkyndighet i fortid, nåtid og
fremtid. Mot et paragdigmeskifte ved vurdering av rettsmedisinsk
sakkyndighet i staffesake. Cappelen Akademisk Forlag 2007

Tidsskriftartikler
-

Mot et paradigmeskifte ved bevisvurdering i straffesaker.
Juristkontakt nr. 4/2007

-

Anmeldelse av Svein Magnussen: Vitnepsykologi, Pålitelighet og
troverdighet i dagligliv og rettssal (2004), Lov og Rett nr. 6/2007

-

Justismord – språk og realiteter. Lov og rett nr. 7/2007

Avisartikler
-

Finnes det et folkerettslig holdbart grunnlag for Natos angrep på
Kosovo? Klassekampen 31. januar 2007
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-

Atomvåpen er i strid med folkeretten. Dagbladet 27. april 2007

-

Juss og umoral. Klassekampen 16. juni 2007

-

Ansvar for justismord. Dagbladet 18. juli 2007

-

Alfred Nobels fredsbegrep. Aftenposten 20. oktober 2007

-

Jagland tar feil om FN-mandat. Aftenposten 15. november 2007

2.

Undervisning ved Det juridiske fakultet

-

Undervisning i strafferett og straffeprosess på mastergradsstudiet

-

Undervisning på sommerskolen for studenter fra University of North
Dakota

-

Undervisning i internasjonal strafferett

-

Veileder for studenter som skriver spesialoppgave

-

Veileder for doktorgradstipendiat Niels Kristian Axelsen

5.

Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom
fakultetet

-

Strafferettens utvikling og utfordringer fremover. Innledning på
Institutt for offentlig retts 50 års jubileum. 3. januar 2007

-

Justismord som målestokk for rettssikkerhet i strafferettspleien.
Innledning på lunsj, Institutt for offentlig rett 6. februar 2007

-

Språk og realiteter i jussen belyst ved noen eksempler fra
virkeligheten. Innledning på seminaret Lov, rett og litteratur
Universitetet i Bergen 14. april 2007

-

Justismord som målestokk for rettssikkerhet i strafferettspleien.
Innledning på lunsj, Juristforeningen/ELSA Universitetet i Tromsø
16. april 2007

-

Arkivmateriale som bevis i gjenopptakelsesaker. Foredrag på Det
tredje norske arkivmøte 17. april 2007

-

Utvalgte emner i internasjonal strafferett. Innledning på faglig lunsj
hos Generaladvokaten 15. juni 2007
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-

Deltakelse i beredskapsøvelse for Frostating lagmannsrett. August
2007

-

Uskyldig dømt? Rettssikkerhet i Norge. Foredrag i
Studentersamfundet i Trondheim 25. august 2007

-

Skyldens betydning i strafferetten. En oversikt. Innledning på Slirå- |
seminaret 14. september 2007

-

Rett skal være rett. Torgersen-saken og andre justismord. Foredrag i
Utdanningsforbundets pensjonistlag 18. oktober 2007

-

The murder of justice in the Torgersen case anno 2007. A journey in
the nature for the miscarriage of justice. Foredrag på seminaret
Literature and Law, Universitetet i Bergen 26. oktober 2007

-

Biologiske bevis i Torgersen-saken. Foredrag på Biologisk institutt 8.
november 2007

-

Straff som virker? Heller etikk enn juss? Foredrag på
Justisdepartementets etikkonferanse Ethos 13. november 2007

-

Konvensjon mot atomvåpen – en riktig strategi? Foredrag på Norske
leger mota atomvåpens årsmøte 8. desember 2007

-

Medisinske bevis i Torgersen-saken. Foredrag på Det medisinske
fakultet 11. desember 2007

6.

Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer

-

Deltakelse på JN-forums kurs: Juryordningen. Er lekdommerne på
riktig plass i strafferettspleien 8. februar 2007

-

Deltakelse på Justisdepartementets ideseminar for forskning innen
strafferettspleien 7. mars 2007

-

Deltakelse på seminaret Ruth Maier. En jødisk flyktning i Norge.
HL-senteret 17. oktober 2007

-

Deltakelse på Seminar om professorrollen. Det juridiske fakultet 30.
oktober 2007
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7.

Annen virksomhet

-

Tale til nye mastere i rettsvitenskap 23. januar 2007

-

Portrettintervju i Juristkontakt nr. 1/2007

-

Portrettintervju i Apollon nr. 1/2007

-

Deltakelse på XIV Nordiska Kriminalistmøte i Stockholm 23. – 25.
august 2007

-

Overrekkelse av Erik Byes Minnepris til Erling Borgen under
Protestfestivalen i Kristiansand 3. september 2007

-

Medlem av Styret i Rettssikkerhetsfondet

-

Medlem av Den norske Pugwashkomiteen

-

Medlem av styret i HL-senteret. Senter for studier av Holocaust – og
livssynsminoriteter

-

En rekke uttalelser til pressen om aktuelle faglige spørsmål

-

Svar på et stort antall henvendelser fra advokater, offentlige
institusjoner og privatpersoner om faglige spørsmål
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OLE KRISTIAN FAUCHALD
Førsteamanuensis
1.

Forskningsvirksomhet

a)

Forskningsområder

Jeg har ferdigstilt artikler om internasjonal investeringsrett, hvorav en
artikkel om tribunaler og argumentasjonsbruk, og en artikkel om
miljøperspektiver i internasjonal investeringsrett. Jeg har også arbeidet
med en artikkel om norske domstolers rolle i miljøsaker som skal inngå i
en nordisk komparativ studie. Videre har jeg arbeidet med temaer knyttet
til Kinas bilaterale økonomiske forbindelser, og har gjort grunnarbeid med
en artikkel og har to samarbeidsprosjekter under planlegging. Arbeidet
med dette foregikk mens jeg hadde forskningstermin ved Peking
Universitet, Hong Kong Universitet og Southwest University of Political
Science and Law (Chongqing).
b)

Publikasjoner

-

Rapport om Norge i Yearbook of International Environmental Law,
vol. 17.

-

Forord i Yearbook of International Environmental Law, vol. 17.

-

Co-editor-in-chief for Yearbook on International Environmental Law,
vol. 17 (900 sider).

-

Forfatning og miljøvern – en analyse av Grunnlovens § 110 b i
Tidsskrift for Rettsvitenskap 1-2/2007 s. 1-84.

-

Global and European Treaties, traktatsamling utgitt i samarbeid med
Bård Sverre Tuseth (2000 sider).

2.

Undervisning ved Det juridiske fakultet

-

Forelesninger i folkerett, 2. avdeling

-

Forelesninger i miljørett, 2. avdeling

-

Fakultetsoppgavegjennomgang, 2. avdeling
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-

Kurs og PBL i folkerett, prosjektkurs 2. avdeling

-

Veiledning av doktorgrad- og studentavhandling

-

Undervisning i public international law og miljørett valgemner

3.

Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg

-

Medlem av Instituttrådet

-

Leder av forskergruppen i internasjonale relasjoner

-

Medlem av den Nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap
og teknologi (NENT)

-

Medlem av arbeidsgruppe om nano-teknologi under Teknologirådet

5.

Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom
fakultetet

-

Flere foredrag om miljørett og internasjonal investeringsrett ved ulike
institusjoner i Kina (se punkt 1a).

-

Foredrag om norske domstoler og miljø ved Nordic Environmental
Law Network Workshop om Comparative Environmental Law and
Policy, Helsinki

-

Forelesninger i miljørett ved Universitetet i Tromsø

-

Veiledning av doktorgradskandidater ved Universitetet i Tromsø og
Fridtjof Nansens Institutt

-

Bedømmelse av doktorgrad ved Handelshøjskolen i Aarhus

6.

Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer

-

Deltakelse i UiOs kurs i forskningsledelse

7.

Annen virksomhet

-

Redaksjonsmedlem i Retfærd
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-

Leder av fleksibel læringsprosjekt som tar sikte på publisering av
multilaterale traktater på internett, to ansatte på prosjektet.
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MARIT HALVORSEN
Professor
1.

Forskningsvirksomhet

a)

Forskningsområder

Jeg har i siste semester påbegynt et nytt forskningsprosjekt i rettshistorie:
"Det juridiske fakultet og tingsretten gjennom 200 år". Prosjektet
planlegges ferdigstillet i forbindelse med universitetsjubileet i 2011.

2.

Undervisning ved Det juridiske fakultet

-

Ansvarlig faglærer i yrkesetikk til 4. avdeling;

-

Introduksjonsforelesning i yrkesetikk, 4. avdeling
Kurs i Fast eiendoms rettsforhold, 1. avdeling
PBL-kurs i forvaltningsrett, 2. avdeling
Kurs i Velferdsrett, 2. avdeling
PBL-kurs, velferdsrett, 2. avdeling
Forelesning "Introduction to Norwegian legal history", sommerskolen
Forelesning "Norwegian health care system", sommerskolen

-

Veiledning av en stor og tre små masteroppgaver

3.

Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg
Leder av Likestillingsutvalget på fakultetet
Medlem av fakultetets valgkomite

5.

Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom
fakultetet

-

Seminarinnlegg, Avdeling for rettshistorie Honoris causa Dag
Michalsen "Romersk rett, norsk tingsrettsteori og eiendomsrettemn til
humant biologisk materiale"
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-

Seminarinnledning, Prosessrettslunsj, "Romersk prosess"

-

Seminarinnledning, Avdeling for rettshistorie, "The Duke of Denver
in the Dock: Dorothy L. Sayers' "Clouds of witness" og
straffeprosessen i House of Lords ca 1930"

-

Forelesning på kurs i innføring i helserett "Sentrale
pasientrettigheter", Juristenes utdanningssenter

-

Foredrag, Dispensasjons- og klagenemnda for behandling i utlandet,
"Rett til nødvendig behandling"

-

Foredrag, Nasjonalt sosialrettsseminar "Retten til vurdering, retten til
nødvendig helsehjelp og retten til fritt sykehusvalg. Lovgrep og
praksis vurdert syv år etter"

-

Foredrag, Faggruppe for nyresykepleiere

-

Diakonova: Forelesning for videreutdannelseskurs for
nyresykepleiere

7.

Annen virksomhet

-

Varamedlem, Regional komite for medisinsk forskningsetikk
helseregion sør

-

Medlem Sosial- og helserettsdirektoratets Bioreferansegruppe

-

Medlem i gruppe oppnevnt av sentralstyret i Legeforeningen, Seksjon
for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo på oppdrag fra Helse og
omsorgsdepartementet, for å utarbeide veileder om avslutning av
livsforlengende behandling
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ANNE HELLUM
professor dr. juris
1.

Forskningsvirksomhet

a)

Forskningsområder

Kvinnerett, diskriminerings- og likestillingsrett, utvikling og menneskerettigheter, rettsantropologi, afrikansk rett
b)

Publikasjoner

Redigert bok:
Anne Hellum, Julie Stewart, Shaheen Sardar Ali and Amy Tsanga (eds):
Human Rights, plural legalities and gendered realities. Paths are made by
walking, Harare, Weaver Press 2007
Artikler: I peer review journals:
-

Bill Derman and Anne Hellum, “Livelihood rights perspective on
water reform: Reflections on rural Zimbabwe”, in Land Policy,
Volume 24 Number 4 October 2007

Antologiartikler:
-

Bill Derman, Anne Hellum, Emmanuel Manzungu, Rose Machiridza
and Pinnie Sithole “Intersections of Law, Human Rights and Water
Management in Zimbabwe: Implications for Rural Livelihoods” in
Community-Based Water Law And Water Resource Management
Reform In Developing Countries edited by Barbara van Koppen,
John Butterworth and Ibrahima Juma.
CABI 2007.

-

Anne Hellum and Bill Derman, “Land, Identity and Violence in
Zimbabwe”, in Citizenship, Identity and Conflicts over Land and
Water in Contemporary Africa, Bill Derman, Rie Odgaard and Espen
Sjaastad (eds). London: James Currey, 2007.

-

Anne Hellum, Shaheen Sardar Ali, Julie Stewart and Amy Tsanga,
“Paths are made by walking: introductory thoughts”, in Anne Hellum
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et al (eds) Human Rights, plural legalities and gendered realities.
Paths are made by walking, Harare, Weaver Press 2007
-

Anne Hellum, “Human rights encountering gendered land and water
uses. Family gardens and the rights to water in Mhondoro communal
land, in Anne Hellum et al (eds) Human Rights, plural legalities and
gendered realities. Paths are made by walking, Harare, Weaver Press
2007

-

Anne Hellum and Anne Lene Staib Knudsen, “From human
development to human rights. A southern African Perspective on
women and teenage girls’ right to reproductive choice”, in Anne
Hellum et al (eds) Human Rights, plural legalities and gendered
realities. Paths are made by walking, Harare, Weaver Press 2007

Kronikker, avisartikler, intervjuer:
-

Intervju med Anne Hellum på KILDEN i forbindelse med
bokutgivelse:
"Human rights, plural legalities and gendered realities. Paths are
made by walking" - 30.05.2007

-

"Politisk eller byråkratisk beslutning?" - Anne Hellum - Dagbladet,
debatt Dagbladet 22.03.2007

-

"Politisk spydspiss med tvilsom legitimitet" - Anne Hellum –
Kronikk, Dagbladet, 08.03.2007

-

UiO må hjelpe Zimbabwes akademikere, intervju med Anne Hellum,
Uniforum 30. oktober 2007

2.

Undervisning ved Det juridiske fakultet

-

Veiledning 4 doktorgradsstipendiater, 6 mastergradsstudenter
rettsvitenskap, 1 mastergradsstudent SMR, 1 mastergradsstudent
IKRS

-

Kurs i rettssosiologi 4 avdeling høst 2007

-

Kurs i internasjonal kvinnerett vår 2007 (ansv.lærer)

-

Kurs i likestillings- og diskrimineringsrett høst 2007(ansv. lærer)
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-

Forelesninger mastergradsprogrammet i rettssosiologi, høst 2007

-

Seminar på doktorgradsprogrammets B del, Transnational relations
and transnational laws – vår 2007

3.

Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg

-

Rådsmedlem Institutt for offentlig retts råd

-

Medlem av forskningsutvalget ved Det juridiske fakultet

-

Programstyremedlem Utviklingsveier i sør (UTISØR), NFR

-

Medlem av utvalg oppnevnt av rektor ved UiO for å utforme mandat
for senter for islamske studier ved Universitetet i Oslo

-

Styremedlem FEMNET, nasjonalt nettverk for feminisme og
multikulturalisme, koordinert av Senter for kvinne- og
kjønnsforskning ved UiO

-

Medlem av rådgivende utvalg oppnevnt av Dekanus ved Det
Juridiske Fakultet, Københavns Universitetet vedrørende opprettelse
av forskningssentre ved Det juridiske Fakultet,

-

SUMs styre (vara for styreleder)

-

Programstyret for bachelorprogrammet kjønn, feminisme og
likestilling, SKK (vara)

-

SMRs styre (vara for styreleder v/2007)

-

UiOs Nord/Sør utvalg (vara)

5.

Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom
fakultetet

-

”Tove Stang Dahl – Den muslimske familie- islam og rettslig
pluralisme”, Innledning på seminaret Juss og empiri, Avdeling for
kvinnerett DN 22 mars

-

”From formal to real rights – legal pluralism and minority women’s
rights in Norway”, IMERs åpningskonferanse 14 mars, Voksenåsen
konferansesenter
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-

“Kvinners sociale rettigheter I utviklingsrettslig perspektiv”
Symposium om utviklingslinjer i sosialretten, Juridisk fakultet,
Københavns universitetet, 23 mars

-

”Rights based approach to development, the case of women’s land
rights”, master course in Human rights and development, Norsk
senter for menneskerettigheter. 26 april

-

”Kvinners rettigheter, multikulturalisme og rettslig pluralisme”,
Institutt for samfunnsforskning, 11 mai

-

”Fra konstitusjonelle prinsipper til økonomiske og politiske realiteter,
om Sør Afrikas landrestitusjonsprosess”, Institutt for offentlig retts
lunsjseminar, 20 mars

-

”Remaking international law, Norweay’s incorporation of CEDAW”,
International research conference, Tranational relations –
transnational laws, Lysebu 15 June

-

” South Africa’s land restitution, some reflection on law and
development”, key note speech School of Law, University of
Warwick yearly research conference, 20 June

-

“ Inkorporasjon av FNs kvinnekonvensjon i norsk rett”, foredrag på
seminar om inkorporering av kvinnekonvensjonen ved Norsk senter
for menneskerettigheter, 25 juni

-

“Human rights, national constitutions and practice – South Africa’s
land restitution process”, Seminar in the Law and Development
Research Group, Det juridiske fakultet, UiO, 11-12 oktober

-

”From Principles to Practice. South Africa’s Constitution in the light
of the land restitutions process”, Oslo Celebrations, A Decade of
Academic Partnership South Africa and Norway. Gamle Festsal, 25
september

-

“From Gender mainstreaming to a right based approach”, fordrag på
konferansen Human Rights Based Approaches to International
Development, Research group on Law and Development, 11-12
October, Voksenåsen
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-

“Reclaiming and and reconstructing rights to land in post-apartheid
South Africa”, på American Anthropology Association 106th annual
meeting, Difference Inequality and Justice’s double panel ”Remaking
Human Rights: Between Western Hegemony and Local Hierarchy”,
30 november, Washington

6.

Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer

Deltatt:
-

”Lansering av Strategi for kvinne- og likestillingsrettet
utviklingssamarbeid” Nobel senteret 8 mars

-

Nasjonal FEMNET konferanse , SKK v 2007

-

CULCOMs mandagsseminarer v/h 2007

-

FEMNET mandagsseminarserie, SKK v/h 2007

-

Kvinnerettsdag 11 desember 2006

-

DEMROKS tverrfaglige doktorgradsseminar v/2007

Arrangert:
-

20 timers mastergrads kurs ved Southern and Eastern Regional
Centre of Women’s Law, International, national and local
perspectives on women’s land and water rights

-

Transnational Relations and Transnational Laws, Internasjonale
forskerkonferanse, CULCOM 14 - 16 juni, Lysebu

-

Dobbeltpanel på American Anthropology Association 106th annual
meeting, Difference Inequality and Justice’s double panel ”Remaking
Human Rights: Between Western Hegemony and Local Hierarchy”,
30 november, Washington

-

RIKS seminarserie v/ 07 og h/07

-

Lunsjseminar Avdeling for kvinnerett h/07
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7.

Annen virksomhet

-

Phd bedømmelse, School of Law, University of Warwick, 19. juni

-

Phd bedømmelse, Dept. of Anthropolgy, Michigan State University,
5 november

-

Doktorgradsbedømmelse, Det juridiske fakultet i Oslo, 27/28
september

-

Leder Avdeling for kvinnerett (AFK)

-

Leder av forskergruppen Rettigheter, individer, kultur og
samfunn(RIKS)

-

Prosjektleder Bistandsrelevant kvinnerett, finansiert av UD/NORAD/
NFR

-

Prosjektleder ”Religion, demokrati og menneskerettigheter”
(DEMROK), i samarbeid med professor Hege Skjeie, finansiert av
NFR, Kvinne og kjønnsforskningsprogrammet

-

Prosjektleder ”Fra formelle til reelle rettigheter” (FFRR) NFR, IMER
programmet

-

Southern and Eastern Africa Center for Women’s Law (SEARCWL)
Prosjektleder samarbeidsavtale SEARCWL /Avdeling for kvinnerett,
finansiering NORAD

-

Medlem av Forskergruppen Kulturell kompleksitet i det nye Norge
(CULCOM),

-

Fagansvarlig ved AFK for konsulentavtale mellom SMR og NORAD
om oppdrag i bistandsrelevant virksomhet, prosjektleder underavtale
SMR og AFK

-

Redaksjonsutvalget for Social Justice and Global Development,
Electric Law Journal, School of Law, University of Warwick
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RAGNHILD HENNUM
Professor
1.

Forskningsvirksomhet

a)

Forskningsområder

I 2007 har jeg i hovedsak arbeidet med EU-strafferettens innflytelse på
norsk strafferett og retten til beskyttelse mot vold og overgrep etter
barnekonvensjonen og norsk rett. På begynnelsen av året brukte jeg også
svært mye tid på søknaden til SAMRISK (program NFR) der forskergruppen søkte og fikk innvilget penger til et prosjekt.
b) Publikasjoner
-

”Likhet for loven”. I: Nordisk Tidsskrift for kriminalvitenskab 2007
s. 474-478

-

”Vold og trakassering” I: Rapport fra konferansen Trygghet og
mangfold (13. og 14. september 2007) Oslo, Barne og
likestillingsdepartementet.

2.

Undervisning ved Det juridiske fakultet

-

Straffeprosess 4. avdeling – forelesninger (12 timer vår, 24 timer høst
2007)

-

Fellesprosess 4. avdeling – forelesninger (12 timer vår 2007)

-

Prosjektkurs 4. avdeling – 2 timer forelesning og 2x6 timer kurs
vår/høst 2007

-

Sommerskolen for studenter fra Dakota (forelesning 2 timer vår
2007)

-

Introduksjonsforelesning 4. avdeling (1 time høst 2007)

-

Kriminalpolitisk seminar (10 timer vår/høst 2007)

-

KRIM2906 Homoforskning (2 timer forelesning vår 2007)
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-

Jeg har i løpet av 2007 veiledet 8 masteravhandlinger i rettsvitenskap
(5 30/studiepoeng og 3 60/studiepoengs). I tillegg har jeg veiledet 1
masteravhandling i kriminologi.

3.

Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg

-

Medlem av oppgaveutvalget 4. avdeling – høst 2007.

4.

Deltakelse i lovgivningsarbeid o.l.

-

Medlem av det regjeringsoppnevnte Voldtektsutvalget som skal
utrede tiltak for å bedre voldtektsofres stilling – NOU avgis i slutten
av januar 2008.

5.

Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom
fakultetet

-

17-20 september straffeprosessforelesninger Universitetet i Tromsø.

6.

Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer

-

31/1-1/2 Deltakelse på seminaret Justice in a risk society med
professor Barbara Hudson, i regi av Forskergruppen
Samfunnskontroll og Rettssikkerhet.

-

23. februar – Deltakelse på seminar med adv. Linda Moreno om AlArian saken (Sami Al-Arians advokat i saken terroristsaken mot ham
i USA), i regi av Forskergruppen Samfunnskontroll og
Rettssikkerhet.

-

7. mars- Deltakelse på justisdepartementets seminar som hadde til
hensikt å stimulere til forskning som kan bidra til å forbedre
kvaliteten og rettssikkerheten i norsk strafferettspleie

-

23.-25. august - Deltakelse på Nordisk kriminalistmøte, Stockholms
Universitet, innlegg i plenumsmøte om Likhet for loven.
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-

14. september - Innlegg på Barne og likestillingsdepartementets
konferanse Trygghet og mangfold.

-

26. september – Innlegg på Åpningskonferanse for SAMRISK
prosjekter - Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
(DSB)/Forskningsrådet, presentasjon av prosjektet Justice in the Risk
Society.

7. Annen virksomhet
Jeg er leder av forergruppen av forskergruppen samfunnskontroll og
rettssikkerhet. I 2007 søkte vi om og fikk midler fra NFR til prosjektet
Justice in the Risk Society (som i 2008 vil ansette 1 stipendiat i rettsvitenskap samt 1 forsker)
Bedømmelser:
-

For graden dr. polit Gudrun Brottveit Juridisk fakultet, UiO, våren
2007.

-

Stipendiatstillinger ved juridisk fakultet universitetet i Tromsø våren
2007.

-

Opprykk til stilling som førstelektor i juridiske fag ved
Politihøgskolen i Oslo. Våren 2007

-

Høsten 2007 påbegynte jeg UiO sitt program for forskerledere.

-

Fra 01.01.07 - Medlem av Nordisk samarbeidsråd for kriminologisk
Råd
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JO HOV
Professor

1.

Forskningsvirksomhet

a)

Forskningsområder
2007 ble brukt til revisjon av prosessbøkene mine, jfr. nedenfor

b)

Publikasjoner
-

Rettergang I – III, revidert utgave

2.

Undervisning ved Det juridiske fakultet

-

Jeg har ikke hatt undervisning, men trukket på oppspart konto i
timebanken. Dessuten har jeg hatt sensur på eksamen i profesjonsstudiet (vanlig sensur og utsatt prøve), og dessuten til 4. avd. etter ny
studieordning.
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ALF PETTER HØGBERG
Professor
1.

Forskningsvirksomhet

a)

Forskningsområder

Strafferett, avtalerett, allmenn rettsteori
b)

Publikasjoner

-

I hvilken grad kommer rettsanvendelsestvil tiltalte til gode? . Jussens
venner 2007;42(1):20-36

-

Bokanmeldelse: Anders Holm; Den avtalsgrundade lojalitetsplikten en allmänn rättsprincip. Tidsskrift for rettsvitenskap 2007(1-2):276283

2.

Undervisning ved Det juridiske fakultet

-

Forelesninger i obligasjonsrett, strafferett og examen facultatum

-

Kurs i strafferett, examen facultatum og straffeprosess

5.

Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom
fakultetet

-

Genusperspektiv og rett eller genusperspektivets rett?
Metodedekonstruksjon av Eva-Maria Svenssons avhandling "Genus
och rätt" [Vitenskapelig foredrag]. Metodedekonstruksjonsseminar
for ph.d.-stipendiater i Tromsø; 22.01.2007 - 23.01.2007

-

Om reelle hensyn som rettskildefaktor. Historikk, funksjonsmåter og
kritikk. [Vitenskapelig foredrag]. Seminar i allmän rättslära ved
Stockholms universitet, Juridiska institutionen; 11.01.2007 11.01.2007
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-

Rettsteori og avtaletolkning [Vitenskapelig foredrag].
Gjesteforelesning - Universitetet i Stockholm; 12.01.2007 12.01.2007

-

Subjektive tilstander og bevisrelaterte problemstillinger
[Vitenskapelig foredrag]. Strafferettsseminaret på Slirå; 14.09.2007 16.09.2007

-

Tolkningsstilar vid avtalstolkning [Vitenskapelig foredrag].
Universitetet i Uppsalas högre seminarium i civilrätt; 28.11.2007 28.11.2007

-

Om reelle hensyn og bruken av disse i rettsvitenskapelige
avhandlinger. [Vitenskapelig foredrag].
Metodedekonstruksjonsseminar i Tromsø; 22.01.2007 - 23.01.2007

6.

Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer

-

Universitetet i Uppsalas högre seminarium i civilrätt; 28.11.2007 28.11.

-

Seminar i allmän rättslära ved Stockholms universitet, Juridiska
institutionen; 11.01.2007 - 11.01.2007

-

Metodedekonstruksjonsseminar i Tromsø; 22.01.2007 - 23.01.2007

-

Strafferettsseminaret på Slirå 14.09.2007 - 16.09.2007

7.

Annen virksomhet

-

Nordisk hovedredaktør av tidsskriftet Retfærd

-

Formann i Norsk Forening for Rettsfilosofi
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BENEDIKTE MOLTUMYR HØGBERG
stipendiat
1.

Forskningsvirksomhet

a)

Forskningsområder

I løpet av 2007 har jeg arbeidet med mitt doktorgradsprosjekt om
tilbakevirkende lover.
b)

Publikasjoner

-

Pragmatisk formalisme og vice versa - en kommentar til Hans Petter
Graver. Tidsskrift for rettsvitenskap 2007(3):421-429

2.

Undervisning ved Det juridiske fakultet

-

Manduksjoner i statsrett, EØS-rett, folkerett og menneskerettigheter
til 2. avdeling, vår og høst 2007.

-

Veiledning av 2 avhandlingsskrivende studenter.

5.

Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom
fakultetet

-

Brush-up forelesning for Juristenes Utdanningsssenter 11.12.2007:
”Tomtefestesakene: Hva skjedde i Høyesterett - og hva nå?”

6.

Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer

-

Stockholm 23.-24. mars 2007: The General Principles of Community
Law.

-

Athen 10.-13. juni 2007: Rethinking the Boundaries of Constitutional
Law.

-

Voksenåsen 6.-7. desember 2007: Forskergruppeseminar
Konstitusjonelle studier.
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7.

Annen virksomhet

-

Arrangert tilsammen 8 samlinger med Rettsteori-seminar under
forskergruppen Internasjonal Relasjoner.
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INGUNN IKDAHL
Stipendiat
1.

Forskningsvirksomhet

a)

Forskningsområder

Videre arbeid med doktorgradsprosjektet om menneskerettslige spørsmål i
tilknytning til kvinners bruk av jord og eiendomsrettsreformen i Tanzania.
Jeg hadde forskningsopphold i København tre uker i februar/mars, og gikk
ut i foreldrepermisjon fra begynnelsen av mai.
b)

Publikasjoner

-

“Protecting women’s custom-based use of land: Gendering the
protection of property rights”, in Human rights: Intersecting plural
legalities and gendered realities: Paths are made by walking,
A Hellum, G Stewart, S Ali and A Tsanga (eds). Harare: Weaver
Press, 2007

2.

Undervisning ved Det juridiske fakultet

-

“Kvinne- og kjønnsperspektiv på 2. avdeling”

5.

Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom
fakultetet

-

“Jordreform og kjønn i Tanzania” – forelesning for studenter på
utviklingsstudiet, HiO, 8. januar

-

“Gender perspectives on human rights and land titling. Illustrations
from Dar es Salaam, Tanzania”, paper på internasjonal konferanse
arr. av UNDP Oslo Governance Centre: “Pro-Poor Land Governance:
Exploring Opportunities for Concerted Action”. Var også facilitator
for arbeidsgruppe om skjæringsfeltet kjønn/land på konferansen. 17.19. januar
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-

“Søkelys på Kvinneretten: fortid, nåtid, fremtid”, innlegg på seminar
ved Institutt for offentlig retts 50-års jubileum, 1. februar

-

“Human rights, formalisation and women's land rights: Grounded
perspectives”, foredrag på seminar i UD: “Gender equality and
empowerment; How can the Commission on Legal Empowerment
contribute?”, arrangert i anledning besøk av kommisjonsmedlem og
tidligere High Commissioner for Human Rights, Ms. Mary Robinson.
Arrangert av UD, SUM og Forum for utvikling og miljø. 9. februar.

-

“Designing legislation at a distance: International attempts at
transforming local property rights”, paper presentert på konferansen
"The New International Law. Polycentric decision-making structures
and fragmented spheres of law: What implications for the new
generation of international legal discourse?”, arrangert av jur.fak, 15.18. mars

-

“'Promoting property rights' - Ulike oppfatninger av begrepet
eiendomsrett studert gjennom Tanzanias jordreform”, innledning på
tingsrettskollokvium arrangert av Institutt for privatrett, jur.fak., 27.
mars

6.

Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer

-

Se pkt 5.

-

Diverse seminarer, gjesteforelesninger, faglunsjer osv ved Avdeling
for kvinnerett

7.

Annen virksomhet

-

Medlem av den norske redaksjonen for Retfærd

-

Medlem av organizing committee for konferansen “The New
International Law. Polycentric decision-making structures and
fragmented spheres of law: What implications for the new generation
of international legal discourse?”, 15.-18. mars
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-

Arrangerte sammen med Tone L. Wærstad seminaret “Integrering av
empirisk materiale i juridisk forskning: Metodiske utfordringer”, 22.
mars
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HENNING JAKHELLN
professor
1.

Forskningsvirksomhet

a)

Forskningsområder

Forskning, særlig innen arbeidsrett og tilgrensende rettsområder
b)

Publikasjoner

-

Arbeidstakeres rett og plikt til å meddele opplysninger om
arbeidsforholdet til en granskningskommisjon,
i Rett og toleranse, festskrift til Helge Johan Thue (2007) s. 759-776.

-

Tap av stilling som straff eller ved avskjed,
i Politiforum nr. 11/2007 s. 14-15

-

www.arbeidsrett.no - oppdatering og videreutvikling av nettstedet
[red., sammen med Helga Aune]; i samarbeid med 30 praktiserende
jurister og advokater, nettstedet omfatter særlig internasjonal arbeidsrett, kommentarer til arbeidsmiljøloven av 2005, kommentarer til
ferieloven, permitteringer og kommentarer til permitteringslønnsloven, konkurranseklausuler m.v., pensjoner. Nettstedet startet opp
14. juli 2005. Det holdes løpende oppdatert.

2.

Undervisning ved Det juridiske fakultet

-

Forelesninger valgfag arbeidsrett.

-

Veiledning til følgende avhandlingsskrivende (60 studiepoeng), som
har levert i løpet av 2006:
Kjersti Larsen: Offentlige grunnskolers kompetanse til å regulere
elevers atferd
Lassen, Guri: Likestilling mellom kjønnene i pensjonsforhold –
illusjon eller realitet

-

Veiledning til følgende avhandlingsskrivende (20 studiepoeng), som
har levert i løpet av 2006:
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Gjøen, Maren: Hvordan vil tvistelovens ikrafttredelse innvirke på
arbeidsretten?
Høythe, Eva Linn Sondresen: Arbeidstakeres rett til redusert
arbeidstid
Lysø, Endre: Alkohollov og skjenkebevillinger
Nyberg, Harald: Forsvarets beordringsrett
Ravnestad, Siri: Avskjæring av bevis ervervet av arbeidsgiver ved
kontrolltiltak
Riksfjord, Vidar: Adgangen til bierverv, særlig om arbeidstakere i
betrodde stillinger
Salberg, Caroline: Spesialundervisning og kunnskapsløftets tilpasset
opplæring

5.

Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom
fakultetet

-

Rettslige perspektiver ved varsling - arbeidsmiljølovens regler om
varsling - særlig om kravet til forsvarlig fremgangsmåte og forholdet
til ytringsfriheten - foredrag for Arbeidstilsynet i Oslo, 20 mars 2007,
på HMS-messen 15. mai 2007, for Kommunal Kompetanse 30. mai
2007, og for Norsk Sykepleierforbund 7. juni 2007.

-

Det sentrale arbeidsmiljøutvalgs oppgave som rådgivende og
besluttende organ, forholdet til lokale arbeidsmiljøutvalg, og
forholdet til hovedverneombudet, foredrag for Oslo kommune,
Utviklings- og kompetanseetaten, 11. okt. 2007.

7.

Annen virksomhet

-

Arbeidsrett – lov til å gjøre mer, leder i tema-avisen Arbeidsrett juni
2007
Omtale i Juristkontakt nr. 9/2007 – nestor i norsk arbeidsrett – s. 6-11
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-

Diverse intervjuer i dagspresse, radio og fjernsyn, særlig om
arbeidsrettslige spørsmål.
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JON T. JOHNSEN
dekan
1.

Forskningsvirksomhet

a)

Forskningsområder

-

Rettshjelp. Planlagt en komparativ undersøkelse av norsk og finsk
rettshjelp på oppdrag fra Justisdepartementet.

-

Hvordan utvikle forskning om økonomisk kriminalitet. Manuskript

-

Bevis i straffesaker

-

Menneskerettigheter

-

IT i påtalemyndigheten

-

Kritisk juss i arbeidet mitt som rettsforsker. Manuskript

b)

Publikasjoner

-

Feilkilder ved ekspertbevis. Hvordan kan de påvirke utfallet av
straffesaker?. i: Rettsmedisinsk sakkyndighet i fortid, nåtid og
fremtid: mot et paradigmeskifte ved vurdering av rettsmedisinsk
sakkyndighet i straffesaker . Oslo: Cappelen Akademisk Forlag 2007.
ISBN 978-82-02-27447-4. s. 16-27

-

Human Rights in the Development of Legal Aid in Europe. The
Policy Work on legal Aid in the Council of Europe and its
Commission on the Efficiency of Justice (CEPEJ) . i: Public and
Private Justice. Dispute Resolution in Modern Societies . Antwerpen:
Intersentia 2007. ISBN 978-90-5095-683-3. s. 131-152

-

ICT in the Norwegian prosecutors' offices [Vitenskapelig foredrag].
AGIS conference: "Information and Communication Technology for
Public Prosecutor's Office".
http://acqua.irsig.cnr.it/JAM/conf_materials/conf_materials/ICT4PP
O_country_reports.pdf; 12.10.2007 - 13.10.2007
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-

med Mirka Smolej, Time management of justice systems: a Northern
Europe study. F-67075 Strasbourg Cedex: Council of Europe
Publishing 2007. 79 s.

-

med Francis Regan, Are Finland's Recent Legal Sevices Policy
Reforms Swimming against the Tide of International Reforms?. Civil
Justice Quarterly 2007;26:341-357

2.

Undervisning ved Det juridiske fakultet

-

Forelesning klinisk kurs

-

Veiledning av 1 doktorgradskandidat

-

En doktorgradskandidat som jeg har vært hovedveileder for i en del
av arbeidsperioden og en som jeg har hatt hovedansvar for i hele
perioden har avlagt doktorgraden.

3.

Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg

-

Dekan

-

Leder for fakultetsstyret

-

Leder for fakultetets innstillings- og tilsettingsutvalg

-

Medlem av Universitetets koordineringsgruppe for likestilling

-

Medlem av Rektors styringsgruppe for prosess faglig prioritering

-

Medlem av Justisdepartementets koordineringsgruppe for ”Krafttak
for juridisk forskning”

-

Leder av Det nasjonale fakultetsmøtet for juridiske fag

4.

Deltakelse i lovgivningsarbeid o.l.

-

Ledet fakultetets arbeid med å utarbeide utkast til høringsuttalelse om
Underdalkomiteens forslag til nye bestemmelser om akademisk frihet
i universitetslovens § 1-5 til bruk for universitetsledelsen.

71

-

Rådgiver for Justisdepartementet i forskningsspørsmål i tilknytning
til utarbeidelse av stortingsmelding om fri rettshjelp

-

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

5.

Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom
fakultetet

-

”Hva er poenget med rettsvitenskapens dag?” Åpningstale,
Rettsvitenskapens dag. 26.04

-

Juss-Buss in a legal aid context Guest lecture Beijing University
09.05.

-

”Sami legal aid in Norway: legal aid as a measure for remedying
legal discrimination of ethnic minorities”. Guest lecture Central
University for Nationalities, Beijing 11.05

-

“CEPEJ and Regional Development: the Nordic Study Example”
Lecture, Post Graduate Course. Dubrovnik 28.05
Human Rights in the Development of legal aid in Europe. The
Policy Work on Legal Aid in The CoE and The CEPEJ. ”
Lecture, Post Graduate Course. Dubrovnik 29.05

-

”Nordisk rettsvitenskap i internasjonalt perspektiv”. Innledning.
Nordisk dekansamling, Svalbard 17.09
Feilkilder ved ekspertbevis. Forelesning Seminaret i
vitenskapsteori 4.12

-

Diverse intervjuer og innlegg om fakultets- og universitetsspørsmål

6.

Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer

-

The New International Law 17.03. Oslo

-

European Council, Commission on the Efficiency of Justice: To
møter i ekspertgruppen SATURN (Om effektiv tidsbruk i
påtalemyndighet og domstoler) 20-21.03 og 18-19.10.
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-

”Inspirasjonsreise” for universitetsledelsen og dekanene. London 2830.03

-

Utvekslingsreise med Juss-Bus og Senter for menneskerettigheter til
Beijing 5-12.05

-

Post Graduate Course “Public and Private Justice: The Contribution
of the CEPEJ to Justice Reforms in Europe.” Dubrovnik 28.05-1.06

-

Legal aid – a new beginning? International legal aid group
conference Antwerpen 6-8.06

-

Justisdepartementets temakonferanse om fri rettshjelp 9.10

-

Invitert “Commentator” til seminaret ”Victims of terrorism”.
Leuven, Belgia 12-13.11.

7.

Annen virksomhet

-

Honorary professor Central University for Nationalities, Beijing

-

Som dekan har jeg bla hatt leder- og planeleggingsansvar for:
• Møte om juridisk forskning med Justiskomiteen 27.03
• Fakultetskonferanse Voksenkollen 28.03
• Rettsvitenskapens dag 26.04
• Møte for HUMSAM –dekaner om forskningsstrategi 13.08
• Nordisk dekanmøte. Svalbard 17-19.09
• Seminar om professorrollen 30.10
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KIRSTEN KETSCHER
Professor II
1.

Forskningsvirksomhet

a)

Forskningsområder
To hovedområder:

1) En kvinderetlig synsvinkel på religion og religionsfrihed 2) EUs
sociale dimension med et integreret kvinderetligt perspektiv.
Ad 1) De gamle religioner i Europa kendetegnes ved, at de er
præmoderne, prædemokratiske og patriarkalske. 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 afbalanceret. Kvinders integration i
arbejdsstyrken er et EU-retligt opprioriteret område samtidig med, at
ligestilling mellem kvinder og mænd har en mainstreamet værdi i
Unionstraktaten. Disse problemstillinger bearbejdes særlig i forhold
til social sikring og arbejdskontakten med inddragelse af CEDAW,
der også er grundlag for Unionens virksomhed.

b)

Publikasjoner

-

Kvindekonventionen CEDAW og dens placering i international og
dansk ret: CEDAW FNs Kvindekonvention, s. 9-13, Dansk
Kvindesamfund, København, 2007.

-

Contrasting legal concepts of active citizenship: Europe and the
Nordic countries, Citizenship in Nordic welfare states, Bjørn Hvinden
og Håkan Johansson (red) s. 141-154, Routledge, 2007.

-

Cultural rights and religious rights, Religious Pluralism and Human
Rights in Europe: Where to Draw the Line? M.L.P. Loenen & J.E
Goldschmidt (red), s. 219-237, Intersentia, Antwerpen – Oxford,
2007.
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-

Folkepension i 50 år- i et ændret pensionsretligt univers, s. 111-120,
Juristen, juni 2007.

-

Menneskerettigheder og lovgivers vilje- om forskelsbehandling af et
eneadopteret barn, s. 156-160, Juristen, september 2007.

2.

Undervisning ved Det Juridiske Fakultet

-

Ligebehandlings og ikke diskriminationsret, arbejdsret og
international kvinderet

3.

Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg

-

Medlem i det Norske Videnkaps-Akademi.

5.

Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom
fakultetet

-

Fafo-konferensen, Universitetet i Oslo, 15.-16. februar 2007, Oslo,
Norge.

-

Synspunkter på og erfaringer med veiledning av rettsvitenskapelige
Phd/dr.gradsavhandlinger, Universitetet i Bergen, 2. mai 2007,
Bergen, Norge.

-

Human rights, dignity and autonomy in health care and social
services: Nordic perspectives, Developing legal concepts in social
services and health care – from administrative law to a right-based
approach, Universitetet i Bergen, 10.-11. maj 2007, Bergen, Norge.

-

Forskningslederkursus/ forskningslederprogram, Universitetet i Oslo,
31.oktober -2. november 2007, Hankø, Norge.

-

Universell utforming- nye muligheter og ny kunnskap i forskning og
høyere utdanning, Universell utforming som grunnverdi i rettslig
tenkning, Universitetet i Olso, 19. november 2007, Oslo, Norge.

75

6.

Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer

-

Nødvendigheden af CEDAW-pakken, Dansk Kvindesamfund, 26.
marts 2007, København.

-

Socio legal studies Association (SLSA), University of Kent, 3-5. april
2007, Canterbury, England.

-

Kroppen – hvem bestemmer?, Hvem råder over kroppen, et retligt
synspunkt, Etisk råd, 8. maj 2007, København.

-

International Reasearch Policy conference - Excellence stemps from
people, Event Nordic, 27-28. august, Turku, Finland.

-

Reformer- forbedring eller forringelse, Fattigdom som
(menneske)retligt problem, Jurainformation, 27. september 2007,
Nyborg.

-

”Self- Responsibility, Private and public solidarity- A comparative
View of Gender Role Models in Family Law and Social Law in
Europe”, Max Planck Institute for social law, 4-6 oktober 2007, Villa
Vigoni, Italien.

-

Workshop for adjunktvejledere, CBS Learning Lab, 9. oktober 2007,
København.

-

Konference om FN’s handicapkonvention, Handicapkonventionens
betydning for det socialpolitiske område, DSI, 23. oktober 2007,
København.

7.

Annen virksomhet

-

Professor ved det juridiske fakultet (socialret ), KU, København.

-

Forskningsleder for WELMA ( Center for det danske
velfærdssamfund og europæisk markedsintegration ) ved det juridiske
fakultet, KU, København.
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ASBJØRN KJØNSTAD
professor dr. juris
1.

Forskningsvirksomhet

a)

Virksomheten

Jeg har i 2007 vesentlig arbeidet med helserettslige, trygderettslige, erstatningsrettslige og rettskildemessige spørsmål. Særlig viktig har det vært å
studere rettsliggjøringsprosesser i det statlige og kommunale velferdssystemet. Dertil har jeg arbeidet med de sosiale rettighetenes grunnlovsvern, gruppesøksmål etter den nye tvisteloven, rettsspørsmål knyttet til den
nye arbeids- og velferdsetaten (NAV), og domstolslignende nemnder som
konfliktløsere i samfunnet.
b)

Publikasjoner

-

Helserett - pasienters og helsearbeideres rettsstilling, andre utgave,
Oslo 2007. 387 sider (ISBN 978-82-05-38071-4).

-

Folketrygdloven med kommentarer, andre utgave, Oslo 2007. 1063
sider. Redaktør av boka og forfatter av Innledning, kapittel 1 og
kapittel 26 (ISBN 978-82-05-35608-5).

-

Yrkesskadene og rettsutviklingen, Leder i Tidsskrift for
Erstatningsrett 2007 s. 1-3 (ISSN 1503-6782).

-

Et verk om "Fortrolighed i sundhedsretten" og moralfilosofi i
rettsvitenskapen, Retfærd 2007 s. 69-82 (ISSN 0105-1121).

-

Gruppesøksmål - Et nytt instrument for erstatningsretten, Leder i
Tidsskrift for Erstatningsrett 2007 s. 241-242 (ISSN 1503-6782).

Andre arbeider:
-

Hovedredaktør for Tidsskrift for Erstatningsrett 2007. 323 sider
(ISSN 1503-6782).

-

Fagredaktør for sosialrett i Norsk lovkommentar, Ajourføringshefter,
Oslo 2007 (ISSN 1503-3538).
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-

Reform av barneerstatningen, Oslo 2007. Betenkning til
Landsforeningen for trafikkskadde.

-

Grunnlovsvern for regulering av folketrygdens grunnbeløp?, Oslo
2007. Betenkning til Norsk Pensjonistforbund.

2.

Undervisning ved Det juridiske fakultet

-

Innføringsforelesninger til andre avdeling (V 07 og H 07).

-

Forelesninger i velferdsrett (V 07).

-

Fire kurs i velferdsrett (V 07 og H 07).

-

Forelesninger i trygderett (V 07).

-

Forelesninger i helserett (H 07).

-

Veileder for to studentavhandlinger.

-

Mentor for to kvinnelige forskere.

3.

Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg

-

Gruppeleder for rettsvitenskap i Det norske Videnskaps-Akademiet.

-

Medlem av styret for Lovsamlingsfondet.

-

Medlem av styret for Jahrefondet.

-

Medlem av Programstyret for Master i rettsvitenskap.

-

Fagansvarlig for andre avdeling på masterstudiet i rettsvitenskap.

4.

Deltakelse i lovgivningsarbeid o.l.

-

Formann i Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden.

-

Formann i skadenemnd for yrkesskadeforsikring og
trygghetsforsikring (Gjensidige, Sjømannsforbundet og
Rederiforeningen).
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5.

Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom
fakultetet

-

Professor ΙΙ ved Høskolen i Oslo, med forelesninger i trygderett.

-

Flere foredrag om helselovene av 1999 og 2001.

-

Flere foredrag om yrkesskader og yrkessykdommer.

-

Flere foredrag om pasientrettigheter.

-

Flere foredrag om erstatningsrettslige spørsmål.

-

Ca 10 andre foredrag innen området velferdsrett.

6.

Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer

-

Seminar i anledning Institutt for offentlig retts 50-årsjubileum, Oslo
31. januar og 1. februar 2007, med innlegg om ”Velferdsrett – fortid,
nåtid og framtid”.

-

Konferanse i anledning 10-årsjubilet til pasientombudet i NordTrøndelag, Steinkjer 19. februar 2007, med foredrag om
"Framveksten av pasientrettighetene og pasientombudene”.

-

Den første nasjonale Helsekonferansen, Lillehammer 22. og 23.
februar 2007, med foredrag om ”Retten til helsehjelp” og
”Pasientrettighetslovens betydning for helsetjenestenes innhold”.

-

Seminar i anledning Kirsten Ketschers 60-årsdag, København 23.
mars 2007, med foredrag om "Grunnlovsvern for sosiale
rettigheter, særlig enkepensjon".

-

Norsk Pensjonistforbunds årskonferanse, Oslo 3. og 5. juni 2007,
med foredag om ”Grunnlovsvern for regulering av folketrygdens
grunnbeløp?”

-

Konferanse om Fremtidens eldreomsorg, Oslo 6. og 7. juni 2007,
med foredrag om ”Hva har vi plikt til og hva har vi rett til?”

-

Åpningsseminar om røykfritt sykehus, Namsos 21. september 2007,
med innledning om ”Er røykeavvenning en menneskerett?”

79

-

Konferanse om European Social Security (EISS), Sevillia 27.-29.
september 2007.

-

Helse- og sosialrettsseminar, Asker 22. og 23. oktober 2007, med
foredrag om ” Rettsliggjøringen av velferdsstaten - helse- og
sosialretten som instrument i samfunnsutviklingen”.

-

Trygdeforskerkonferanse, Bergen 26. og 27. november 2007, med
foredrag om ”Grunnlovsvern for sosiale rettigheter”.

-

Folketrygdens 40-årsjubileum, Oslo 29. november 2007, med
foredrag om ”Folketrygden i et historisk og juridisk perspektiv”.

7.

Annen virksomhet

-

Leder for bedømmelseskomite ved Universitet i Oslo for Elisabeth
Gording Stangs doktoravhandling om ”Det er barnets sak - En
analyse og vurdering av barnevernets hjelpetiltak”.

-

Ansvar for en gjesteforeleser (Dommer i EMD Sverre Erik Jebens).

-

Medlem av Samfunnspolitisk Forum i Landsforeningen for hjerte- og
lungesyke.

-

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

-

Tildelt Helsedirektør Karl Evangs pris.
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JULIA KÖHLER-OLSEN
Stipendiat
1.

Forskningsvirksomhet

a)

Forskningsområder

Barns rett til selvbestemmelse i forhold til religiøse normer.
De første månedene av året har jeg arbeidet med å systematisere temafelt
som faller inn under prosjektets emne som for eksempel spørsmål om
ikke-diskriminering, barnets beste prinsipp, beskyttelsesperspektivet og
aktør-perspektivet osv. Videre har jeg forberedt en fremleggelse av
prosjektet for forskningsgruppen i rettigheter, individer, kultur og samfunn
(RIKS) der jeg har konsentrert meg om å gi en oversikt over det
internasjonale og nasjonale regelverket på området, samt forskjellige
teoretiske utgangspunkter i barnerett og synet på barnet. I sommer har jeg
jobbet med å øke innsikt i begrepet ”selvbestemmelse” som også var tema
for min presentasjon under det nasjonale doktorgradsseminaret i slutten av
september. I høst har jeg påbegynt arbeidet med en artikkel om forbud av
bruk av burka eller niqab i norske skoler etter barnekonvensjonens
bestemmelser og ut fra et barnerettslig perspektiv.

2.

Undervisning ved Det juridiske fakultet

-

Kurs i folkerett, 2.avdeling, vår 2007 og høst 2007

-

To kurs i pbl-forvaltningsrett, 2.avdeling, hhv. vår 2007 og høst
2007

5.

Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom
fakultetet

-

Prosjektfremleggelse på lunsj til RIKS-forskningsgruppe, 24.
april
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-

Prosjektfremleggelse med vekt på rettslige begreper, særlig
begrepet ”selvbestemmelsesrett” på det nasjonale
doktorgradsseminaret, 24. – 27. september

6.

Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer

-

Deltagelse på arrangementer i tilknytning til Avdeling for
kvinneretten (kvinnerettsdager, Tove Stang Dahl minneseminar,
faglunsjer)

-

Deltagelse på arrangementer i tilknytning til forskergruppen i
rettigheter, individer, kultur og samfunn (RIKS)

-

Deltagelse

-

23.mars: Deltagelse på PhD-seminar om rett og retorikk

-

7. – 9. juni: Deltagelse på konferanse til Commission on European
Family Law (CEFL) – European challenges in contemporary family
law

-

24. – 27. september: Deltagelse på nasjonal doktorgradsseminar i
rettsvitenskap

-

15. – 16. november: Deltagelse på PhD-seminar om rettsøkonomi og
rettssosiologi

-

19. – 24. november: Deltagelse på rettsteori-seminar om Hans
Kelsens teori med Prof. Stanley Paulson og arrangert av Svein Eng.

7.

Annen virksomhet

-

Deltager i leseseminar om rettsteori
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DAG MICHALSEN
Professor
1.

Forskningsvirksomhet

a)

Forskningsområder

I 2007 har jeg avsluttet et større arbeid som blir publisert i 2008. I 2007
ble også arbeidet med å etablere forskningsgruppen Rett, samfunn og
historisk endring fullført der jeg fra 1.1. 2008 er leder. Dessuten har jeg
skrevet på en lærebok i faget rettshistorie som jeg håper avsluttes i 2008.
b)

Publikasjoner

-

Rettsvitenskapens kulturlesninger i: Retfærd 2007 s. 77-82

-

Perspektiver på Francis Hagerup (Sammen med Sverre Blandhol):
Sverre Blandhol/Dag Michalsen (red): Rettsforsker, politiker,
internasjonalist: Perspektiver på Francis Hagerup. Akademisk
Publisering/ Unipax Oslo 2007 s. 9-17

-

Francis Hagerup, romerrettsideologi og den moderne formuerett:
Sverre Blandhol/Dag Michalsen (red): Rettsforsker, politiker,
internasjonalist: Perspektiver på Francis Hagerup. Akademisk
Publisering/ Unipax Oslo 2007 s. 65-119 (ISBN: 9788281520141)

-

Komparativ metode og rettslig internasjonalisering
Lov og rett 2007 s. 385-386 [Leder]

-

What is a constitutional tradition? The case of 19th century Norway:
Liber Amicorum Kjell Å Modéer (red Diestelkamp et.al.). Lund
2007. (ISBN 978-91-544-0364-6.) s. 449-464

-

Anmeldelse av Jørgen Dalberg-Larsen: Dansk rettsfilosofi.
Udviklingslinjer og portrætter. København 2006.
Tidsskrift for rettsvitenskap 2007 s. 436-446

2.

Undervisning ved Det juridiske fakultet

-

Rettshistoriehistorie 3 avdeling.

83

-

Valgfag. Forelesninger i norsk statsforfatningshistorie etter 1814

-

Valgfag. Forelesninger i romersk rett

-

Forelesninger i Introduction to Norwegian legal system

-

Etikkundervisning

3.

Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg

-

Nestleder i Programrådet for forskerutdanning ved Jur Fak

-

Medlem i Likestillingsutvalget ved Jur Fak

-

Medlem i instituttrådet ved IOR

-

Vararepresentant for leder i Klagenemda for stedsnavnssaker, Norsk
Språkråd

-

Medlem av Kjeldeskriftkommisjonen, Riksarkivet

4.

Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom
fakultetet

-

Den norske rettsvitenskapens historie. Foredrag på Rettsvitenskapens
dag, 26/4.

-

J.F.W. Schlegel, konstitusjonalisme og folkets rett til oppstand.
Forelesning på seminaret Demokrati og konstitusjon, på HF, UiO,
27/11.

-

"The rise of constitutionalism" - et nytt historisk-komparativt
prosjekt. Innlegg på Konstitusjonell forskergruppes seminarrekke,
22/10.

5.

Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer

-

Deltakelse på diverse seminarer i Norge og Norden.

6.

Annen virksomhet

-

professor II ved Det juridiske fakultet i Tromsø
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-

Styremedlem i forskningsprosjektet Nordens rättslige Kartor (Lund)

-

Norsk deltaker i forskningsprosjeket Rise of Modern
Constitutionalism (Kassel)

-

Norsk deltaker i forskernettverket Legal history on the edge of
Europe: Nordic law in the European legal community 1000-2000 a.d.
(REUNA) (Helsingfors)

-

Deltaker i forskergruppen Demokratisk teori og historisk praksis på
HF, UiO

-

To bedømmelsesoppdrag i Tromsø.

-

Medlem av bedømmelseskomité for professorat i Århus.
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MERETE MEIDELL
Universitetsstipendiat
1.

Forskningsvirksomhet

a)

Forskningsområder

Mitt forskningsområde knytter seg til spørsmål i forhold til det offentliges
tvangsbruk overfor individer.
Jeg ser på hva det legitime grunnlaget for tvang er eller kan være i et
demokratisk samfunn. Tvangsbruk styres av visse grunnleggende
prinsipper. At det gode man ønsker å verne må stå høyere eller vesentlig
høyere enn det man ofrer er en nødvendig betingelse for bruk av tvang.
Videre må tvangsbruken være nødvendig og følgelig må det ikke være
mulig å beskytte gode på annen måte.
Dette er hovedtrekkene i proporsjonalitetsprinsippet som er tema for phdavhandlingen min. Avhandlingen vil i første rekke dreie seg om hvilke
skranker proporsjonalitetsprinsippet setter for bruk av tvangsmidler i
straffeprosessen. Jeg arbeider også med rettighetsbegrepet og har
ferdigstilt artikkel om rett til å gå nærmeste skole etter opplæringsloven.
Publiseres i festskrift til Jussformidlingen i Bergen
b)

Publikasjoner

-

Bokanmeldelse av Engbo; straffuldbyrdelsesrett i TfR, 3/2007

2.

Undervisning ved Det juridiske fakultet

-

Har undervist i forvaltningsrett(kurs) og velferdsrett(manuduksjoner

-

Veileder for mastergradsstudenter i forvaltnings- og straffeprosess.

3.

Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg

-

Har vært medlem av godsskrivingsutvalg for undervisning ved det
Juridiske fakultet. Utvalget arbeidet fra mai 2007 og leverte sin
innstilling i desember 2007.
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6.

Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer

-

Deltatt på Nordisk workshop i strafferett, Rovanemi, Finland mars
2007

-

Deltatt på Nordisk kriminalistmøte, Stockholm, august 2007

-

Deltatt på nasjonalt doktorgradsseminar, Hurtigruta, september 2007

-

Deltatt på interne seminar ved IOR
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ANNE ROBBERSTAD
dr. juris, professor
1.

Forskningsvirksomhet

a)

Forskningsområder 2007

Sivilprosess har vært mitt forskningsområde også i 2007. Jeg har påbegynt
arbeidet med en lærebok i sivilprosess. Fra og med høstsemesteret 2007
ble undervisning og pensum basert på den nye tvisteloven som trådte i
kraft 1.1.2008.
Faggruppen for prosessrett ble stiftet 13.4.2007, som et samlingspunkt for
prosessrettsinteresserte ved universitetene i Oslo og Bergen, på tvers av
institutter og faglige disipliner. Gruppen har avholdt lunsjseminarer fra og
med mai 2007, se programmet på
http://www.jus.uio.no/ior/andre_aktiviteter/prosessrettslunsjer/
b)

Publikasjoner

-

Pretensjon og realitet i sivile saker, i Jussens Venner nr 2/2007 s 6179

-

Francis Hagerup, prosessen og den nye tvistemålsloven, i Blandhol
og Michalsen (red.): Rettsforsker, politiker, internasjonalist:
Perspektiver på Francis Hagerup, s. 193-203. Oslo 2007

2.

Undervisning ved Det juridiske fakultet

-

Rettskilder til fots, kurs for 1. avdeling

-

Introduksjonsforelesninger i sivilprosess, 4. avdeling

-

Sivilprosessforelesninger, 4. avdeling

-

Sivilprosesskurs

-

Yrkesetikk, kurs for 4. avdeling

-

Veiledning og sensur av masteroppgaver

-

Veiledning av to stipendiater
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5.

Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning
utenom fakultetet

-

Foredrag på konferanse arrangert av OfferRådgivningen i Danmark:
Ofrets retsstilling – hvordan kan den forbedres? – før, under og efter
retssagen. 23.5.2007 på Christiansborg, København.

7.

Annen virksomhet

-

Fagfellevurderinger for juridiske tidsskrifter

-

Foredrag i faggruppen for prosessrett 11.9.07 om rettskraft
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TORUNN SALOMONSEN
Stipendiat
1.

Forskningsvirksomhet

a)

Forskningsområder

Jeg har jobbet hovedsakelig med doktoravhandlingen om tilordning av
ansvar for politiske ledere for deltakelse i internasjonale forbrytelser. I
tillegg holder jeg på med en artikkel om grovt uaktsom voldtekt i
samarbeid med Benedikte Moltumyr Høgberg samt en artikkel om
betydningen av prinsipper i internasjonal strafferett.

2.

Undervisning ved Det juridiske fakultet

-

sensur av studentavhandling

3.

Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg

-

Stipendiatrepresentant i likestillingsutvalget

5.

Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom
fakultetet

-

The role of Principles in International Criminal law, New
International Law, internasjonal konferanse, Oslo 16.-18- mars

-

Grovt uaktsom voldtekt, Slirå-seminaret 2007, Finse

-

Subjektive sider ved ansvarsformen Joint Criminal Enterprise, Sliråseminaret 2007, Finse

6.

Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer

-

New International Law, konferanse, Oslo 16.-17- mars 2007

-

Slirå-seminaret, Finse 19.-21. september 2007

-

Deltakelse på rettsteoriseminar
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7.

Annen virksomhet

-

Med-arrangør av rettsteoriseminarer
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INGER-JOHANNE SAND
Professor (i 20% stilling) (permisjon i 80% av stillingen for å være
gjesteprofessor ved Copenhagen Business School)
1.

Forskningsvirksomhet

a)

Forskningsområder

I 2007 har jeg primært arbeidet med nyere rettsteori (Luhmann, Habermas,
Foucault, Derrida) med henblikk på å utarbeide diagnoser av den moderne
rett. Arbeidet har vært nært knyttet til utviklingen av faget ”Ret som
kommuni-kation” ved CBS og til arbeid med utkast til flere artikler.
Aktuelle utviklings-trekk i retten som utviklingen av ytrings- og
informasjonsfrihet, lovgivning om krigen mot terror og beslutninger
knyttet til krig og internasjonale konflikter har vært anvendt som
empiriske rettslige eksempler som så har vært bearbeidet rettsteoretisk og
rettssosiologisk. I tillegg har jeg arbeidet videre med tre innleverte artikelutkast om den nye internasjonale retten.
b)

Publikasjoner

-

”From National Sovereignty to International and global Cooperation:
The Changing Context and Challenges of Constitutional Law in a
Global Society”, in Scandinavian Studies in Law, vol.52, 2007,
p.273-298,

-

anmeldelse: ”Demokratiets nye betingelser i en mer globalisert
verden”, anmeldelse av Jens Teilberg Søndergaards ”Ret, demokrati
og globalisering”, København: Jurist- og økonomforbundets forlag,
2003, I Retfærd, vol.29, nr.4/115, 2006 (utkom 2007).

2.

Undervisning ved Det juridiske fakultet

-

ansvar for og forelesninger i valgfag ”International Constitutional
Law and Democracy”

-

forelesning i ex.fac., ”Rettslige utviklingslinjer”,

-

forelesning på phd-seminar i rettsteori, mai,
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5.

Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom
fakultetet

-

diverse undervisning ved Copenhagen Business School, herunder
ansvar for å utvikle og forelese i faget ”Ret som kommunikation”,
forelesninger om WTO og EU-ret, og ansvar for og forelesning ved
phd-kurs ”The Analysis of Hybrids in Society, Contracts and
Organizations”

-

forelesning på nasjonalt phd-seminar for rettsvitenskap, ” begreper og
rettens polykontekstualitet”, september,

6.

Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer

-

deltakelse og innlegg i plenums-panel ved internasjonal konferanse
om ”The New International Law”, Oslo, mars

-

deltakelse og paper ved Law and Society Annual Meeting 2007, i
Berlin, juli

-

deltakelse og innlegg i plenum ved internasjonal konferanse
“Northern Europe and the Future of the European Union”, Berlin,
oktober

7.

Annen virksomhet

-

gjesteprofessor ved Copenhagen Business School, (med ordinær
undervisningsplikt, herunder ansvar for faget “Ret som
kommunikation”)

-

bedømmelse av doktorgrad ved Det juridiske fakultet : ”Sustainable
Development as a Principle of Integration. Resolving Potential
conflicts between WTO-law and Climate Change Mitigation
Measures”, av Christina Voigt

-

bedømmelse av phd-grad ved Copenhagen Business School :
”Discipline in the Gobal Economy”, av Jacob Vestergaard
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KIRSTEN SANDBERG
professor, instituttleder
1.

Forskningsvirksomhet

a)

Forskningsområder

FNs barnekonvensjon. Er medredaktør for en bok om barnekonvensjonens
gjennomføring i norsk rett og har skrevet to artikler til denne, om barns
rett til å bli hørt og barn som asylsøkere. Utkommer 2008. Leder et
prosjekt om barns rettigheter med deltakere fra IOR og Institutt for
samfunnsforskning under Velferdsprogrammet i Norges forskningsråd,
herunder de juridiske delprosjektene Barns deltakelse i avgjørelser som
gjelder dem selv, og Barns selvbestemmelse i lys av religiøse normer.
Oppstart 2006.
b)

Publikasjoner

-

Adopsjonssamtykke: Høyesteretts dom 20.04.07, Nytt i privatretten
nr. 2 2007 s. 5-7.

2.

Undervisning ved Det juridiske fakultet

-

Forelesninger i barnerett valgfag, vår

-

Forelesninger og kurs i kommunalrett til 2. avd., vår

-

Kurs velferdsrett, vår

-

Barnekonvensjonens plass i utlendingsretten, forelesning på
Rettsvitenskapens dag 26.04.07

-

Veiledning av masteroppgaver, vår og høst

3.

Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg

-

Forskningsutvalget ved Det juridiske fakultet, fra august

-

Medlem i klageutvalget i Norges forskningsråd, fra november
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-

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

5.

Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom
fakultetet

-

Barnevernloven og utlendingsloven, etterutdanningskurs i Etnisitet
og barnevern, HiO, januar

-

Barns stilling i utlendingssaker, møte med Stortingets
barnerettsnettverk, februar

-

”Fru justitia er blind og de sakkyndige er hennes førerhund” Legens,
ingeniørens, psykologens, revisorens og andre sakkyndiges rolle i
domstolene, Årsmøte i Oslo krets av Den norske Advokatforening
2007

-

Asylsøkende barn i Norge: Oppfølging av Soria Moria-erklæringen –
hva skjer?, kurs Juristenes Utdanningssenter, mars

-

Bruk av sakkyndige i barnevernet, Forum for sakkyndige psykologers
vårseminar 2007

-

Rettighetsbasert barnevern, 6 timers undervisning ved masterstudium
i barnevern, UiB, april

-

Barnekonvensjonen – hvordan fungerer den, sentrale prinsipper,
materielle bestemmelser og de mest relevante kommentarene fra FNs
Barnekomité, kurs for ansatte i barnevernet, arr. av Senter for
menneskerettigheter, 04.06.07

-

Child Law in Norway, foredrag ved Juridisk fakultet, Pomor State
University, Arkhangelsk, 23.10.07

-

Barnets beste sett fra et juridisk ståsted, fagdag om adopsjon, Bufdir
06.12.07
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6.

Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer

-

Fremtidsperspektiver for socialretten, seminar til feiring av Kirsten
Ketschers 60-årsdag 2007, innledning om Barns rett til omsorg,
Københavns Universitet, mars

-

Human rights, dignity and autonomy in health care and social
services: Nordic perspectives, Universitetet i Bergen 10.-11.05.07,
innledning om Children's right to participation in health care
decisions

-

Konferanse om funksjonshemmedes stilling i Russland, Pomor State
University, Arkhangelsk 22.-23.10.07

-

Arbeidsseminar om barnevernets oppfølging av foreldre etter
omsorgsovertakelse, Barne- og likestillingsdepartementet, november

7.

Annen virksomhet

-

Instituttleder ved Institutt for offentlig rett

-

Medlem av bedømmelseskomiteen og førsteopponent for Lena
Renate Bendiksens doktoravhandling ”Fratakelse av foreldreansvar
og adopsjon som barnevernstiltak”, Universitetet i Tromsø 15.16.11.07

-

Leder av bedømmelseskomiteen for Mons Oppedals
doktoravhandling ”Akutthjemlene i barnevernloven”, med
prøveforelesninger og disputas 29.-30.11.07

-

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

-

Redaksjonsmedlem i Tidsskrift for familierett, arverett og
barnevernrettslige spørsmål

-

Medlem i styret for Løvenskiolds legat

-

Varamedlem i Børsklagenemnda
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EIVIND SMITH
Dr.juris, professor
1.

Forskningsvirksomhet

a)

Forskningsområder

Min virksomhet har vært preget av arbeidet med en helt ny bok i statsforfatningsrett (”Konstitusjonelt demokrati”), som er utgitt straks over
nyttår i 2008. Boken kan sies å representere den første nykonseptualiserte
fremstillingen av faget i Norge på over 100 år. Den tar bl.a. sikte på å
bryte ut av det ”historiens fengsel” faget lenge har befunnet seg i hos oss,
og legger i stedet større vekt på et prinsipielt og komparativt perspektiv.
Også internasjonalt arbeid (gjesteforelesninger og seminarer, nettverk,
arbeid i Europarådet og i International Association of Constitutional Law
m.v.) har tatt en god del oppmerksomhet. Dette kommer i tillegg til bl.a.
drift av forskergruppen for konstitusjonelle (norske og komparative)
studier (inkludert utarbeidelse av forskningssøknader), veiledning av
doktorgradsstipendiater, undervisning, foredrag i inn- og utland, mediekontakt og debattdeltagelse.

b)

Publikasjoner

-

Medierna och yttrandefriheten/ Olof Petersson, Anker Brink Lund,
Eivind Smith, Lennart Weibull. Stockholm: SNS Förlag, 2007. 186 s.

-

Amnistie, grâce et prescription en Norvège – vus dans une
perspective constitutionnelle. In : Hèlene Ruiz Fabri et autres (sous la
direction de), La clémence saisie par le droit. Amnistie, prescription
et grâce en droit international et comparé (Paris, 2007: Société de
Législation comparée) p. 439-501 (voir aussi p. 275 et s.).

-

Political Hero, Legal Dwarf? The Impact of the Warren Court in
Europe, in Harry N. Scheiber, ed., Earl Warren and the Warren Court
: The Legacy in American and foreign Law. Lanham: Lexington
Books (Published in cooperation with IGS Press for the Institute for
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Legal Research at the University of California, Berkeley), 2007, pp.
309-332.
-

Les pays scandinaves et la Cour européenne des droits de l’homme.
In : Julia Iliopoulos-Strangas (sous la dir. de) : Cours nationales
suprêmes et cours européennes: concurrence ou collaboration?
Bruxelles: Bruylant/Athènes: Sakkoulas, 2007, pp. 253-274.

-

Autonomie régionale et locale et constitutions. Contribution à l’étude
de la situation en Norvège. In : Annuaire international de justice
constitutionnelle. 22 (2006). Paris: Economica, 2007, pp. 293-308.

-

Parlement et administration en Europe : L’organisation du Parlement
et l’administration. In : Annuaire européen d'administration publique.
XXIX (2006). Aix-en-Provence : Presses Universitaires d’AixMarseille, 2007, pp. 25-34.

-

Parlement et administration en Europe : La Norvège. Manus 21 sider,
under trykking i Annuaire européen d'administration publique. XXIX
(2006). Aix-en-Provence: Presses Universitaires d’Aix-Marseille,
2007, pp. 264-284.

-

Fornyer Stortinget styreformen? (sammen med Trond Nordby). I:
Aftenposten 24.05.2007 [kronikk].

-

Sentrale retter inn i grunnlov! I: Aftenposten 15.06.2007 [replikk].

2.

Undervisning ved Det juridiske fakultet

-

Statsforfatningsrett

-

Introduction to the Norwegian legal system

-

Veiledning med sikte på doktorgrads- og
studentavhandlinger

-

Div. seminarinnledninger og lignende

3.

Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg

-

Professorbedømmelse ved Universitetet i Lund
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-

Lektoratbedømmelse ved Universitetet i København

-

Doktorgradsbedømmelse ved Université de Paris I PanthéonSorbonne

-

Stipendiatbedømmelse, Det juridiske fakultet (UiO)

-

Medlem av styringsgruppen for nordisk forskernettverk om rett og
religion

-

Varamedlem, stydingsgruppen for HUMSAM (UiO)

-

Styreleder, Institutt for samfunnsforskning

4.

Deltakelse i lovgivningsarbeid o.l.

-

Leder, Rådet for taushetsplikt og forskning

5.

Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom
fakultetet
Foredrag, seminarinnledninger ved utenlandske universiteter m.v.
Bl.a. Aix-en-Provence (2), Athen (2), Bologna, Göttingen, den Haag,
København, Malmberget, Moskva, Paris, Regensburg, Reykjavik, St.
Gallen, Stockholm (2), Strasbourg, Tokyo (2), Yokohama
Foredrag m.v. i Norge
Inkluderingsdepartementet, Eidsvoll (”notabelmøtet”), Institutt for offentlig rett – egne innlegg eller opplegg/arrangement av gjesteforelesninger
m.v. (en rekke), Institutt for statsvitenskap, Kirkens hus,
Kommunalrettslig forum, Institutt for statsvitenskap, Kommunenes
Sentralforbund, Senter for menneskerettigheter,
Statspensjonistforening, Stortingets finanskomité (høring om grunnlovsmessigheten av rederibeskatningsreform), Utredningsutvalget for evt.
regu-lering av granskningskommisjoner.
En rekke intervjuer i massemedia
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6. Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer
Hovedsakelig på møter som jeg har deltatt i ledelsen av eller der jeg har
presentert foredrag/ papers (se pkt. 5). I tillegg bl.a. universitetet i
Regensburg (Tyskland), University of Tokyo (Japan), Waseda University
(Tokyo, Japan) og International Association of Constitutional Law
(Yokohama, Japan).

7. Annen virksomhet
I 2007:
Innvalgt (kooptert) i Societas Iuris Publici Europaei (S.I.P.E.)
Fra tidligere år:
-

Medlem, Det Norske Vitenskaps-Akademi

-

Medlem av menneskerettskomitéen, Det Norske VitenskapsAkademi

-

Medlem, Academia Europaea

-

Korresponderende medlem, International Academy of Comparative
Law

-

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

-

International Association of Constitutional Law : Medlem av
eksekutivkomitéen og leder av rundebordskommisjonen

-

Medlem, Groupe d’Etudes et de Recherches sur la Justice
Constitutionnelle

-

Medlem, European Group of Public Law

-

Honorary Fellow, the Institute for Legal Research at the University of
California The Boalt

-

Hall School of Law, University of Californa at Berkeley

-

Styreleder, Institutt for samfunnsforskning

-

Styreleder, Dagbladets stiftelse

-

Styremedlem, Nordisk administrativt forbund, Norsk avdeling

-

Medlem av direksjonen, Polyteknisk forening
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-

Medlem, Demokratirådet 2007 (SNS, Stockholm)

-

Div. ekspertoppdrag, Europarådet

-

Medlem av diverse redaksjonsråd m.v.
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ELISABETH GORDING STANG
stipendiat (t.o.m. 4. februar 2007)
1.

Forskningsvirksomhet

a)

Forskningsområder

Barnerett, menneskerettigheter, forvaltningsrett, velferdsrett.
Leverte avhandlingen ’Det er barnets sak. En analyse og vurdering av barnevernets
hjelpetiltak og barnets rettsstilling i saker etter barnevernloven § 4-4’ den 14. februar,
til bedømming for graden dr. juris. Disputerte 26. oktober.

b)

Publikasjoner

-

Det er barnets sak. Barnets rettsstilling i sak om hjelpetiltak etter
barnevernloven § 4-4, Universitetsforlaget, Oslo

-

Barnets rett til deltagelse i barnevernssaker, Hefte for Kritisk Juss
2007;33(1-2):s. 36-56

-

Barnets beste er viktigst. Kronikk i Dagsavisen 3. oktober

-

Barns rettigheter. Kronikk i Dagsavisen 13. desember

5.

Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning
utenom fakultetet

-

Barns deltakelse i barnevernssaker, foredrag og reprisekurs i regi av
JUS kurs i barnerett, 8/15. mars, Holmsbu/Oslo

-

Barns deltakelse i sak om hjelpetiltak, konferanse i regi av
Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Klækken hotell, 31. mai

-

Barns deltakelse i barnevernssaker, kurs for ansatte i barnevernet i
regi av Norsk senter for menneskerettigheter, Felix konferansesenter
4. juni

6.

Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer

-

Barns deltakelse i barnevernssaker, innlegg på miniseminar for
administrasjonen på Det juridiske fakultet, 19. april
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-

Innlegg om barnets beste og barnekonvensjonen, seminar om barnet i
den nye utlendingsloven, Norsk senter for menneskerettigheter 25.
september

-

Innlegg om ’The child's right to care and the right to participation in
child welfare cases’, lunsj-seminar på Norsk senter for
menneskerettigheter

7.

Annen virksomhet

-

Barnevernsbarn blir ikke hørt, A-magasinet 21. september (intervju)

-

Hvordan kan rettsforskere finne fram til grunnleggende verdier som
er fundamentet for lov og rett i velferdsstaten, og hvordan kan disse
verdiene brukes i rettsdogmatiske og rettspolitiske drøftelser?,
prøveforelesning over oppgitt emne, teologisk eksamenssal 25.
oktober

-

Barns rett til et godt familieliv, prøveforelesning over selvvalgt emne,
25. oktober

-

Mor for mye i fokus i barnevernssaker, Vårt Land, 26. oktober
(intervju)
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JO STIGEN
postdoktor
1.

Forskningsvirksomhet

a)

Forskningsområder

Det meste av tiden dette året har gått med til å bearbeide doktoravhandlingen min til ”bokformat”. Den ble ved årsskiftet levert til
trykking hos Martinus Nijhoff forlag. Ellers har forskningsarbeidet mitt
primært vært knyttet til forskergruppen ”Internasjonale relasjoner” med
fokus på generelle folkerettslige problemstillinger. Jeg har skrevet en
artikkel bygget på mitt bidrag til folkerettskonferansen The new
international law i mars, og jeg har arbeidet videre med bidrag til en
nordisk lærebok i internasjonal strafferett. Ved siden av dette har jeg
undervist mye i vårsemesteret, noe mindre i høstsemesteret. For første
gang utviklet og holdt jeg et kurs i juridisk metode for ikke-jurister som
tar jussfag ved fakultetet. Jeg har også i vårsemesteret vært fagansvarlig
for masterstudiet Public International Law. Det morsomste var å være
”reiseleder” for masterstudentene på en ukes tur i Brussel og Haag i
januar.

2.
-

Undervisning ved Det juridiske fakultet
alminnelig folkerett

-

strafferett

-

internasjonal strafferett

-

prosjektoppgave

-

fakultetsoppgave

-

juridisk metode

-

studentveiledning

5.

Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom
fakultetet

Kronikk:
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-

kronikken ”Traktatenes tvang” i Aftenposten med O. K. Fauchald

Kursvirksomhet:
-

sensor ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB)

-

kursholder ved UMB (juridisk metode, forvatningsrett, jordloven,
tingsrett)

-

Lund: International criminal law

Foredrag mm:
-

presentasjon av paper på folkerettskonferanse i Oslo

-

foredrag ved Forsvarets stabsskole om internasjonal strafferett

6.

Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer

-

etterutdanning for norske dommere i Haag (internasjonal strafferett)

-

deltakelse på konferansen The new international law i Oslo
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VIBEKE BLAKER STRAND
Stipendiat
(Fødselspermisjon fra mai 2007)
1.

Forskningsvirksomhet

a)

Forskningsområder

Arbeid med PhD-avhandling som foreløpig har tittelen ”Rekkevidden av
vernet mot diskriminering etter norsk rett. Med særlig fokus på forholdet
mellom vernet mot diskriminering og retten til religionsfrihet”.
b)

Publikasjoner

-

”Vern mot direkte og indirekte diskriminering etter norsk rett – et
ensartet vern?” i Lov og Rett nr. 3 2007, s. 131-153.

-

”Forholdet mellom den norske Grunnlovens menneskerettigheter, de
internasjonale menneskerettighetskonvensjonene og ordinær
lovgivning. – Særlig om religionsfrihet og vern mot diskriminering” i
Retfærd nr. 4 2007, s. 1-23.

2.

Undervisning ved Det juridiske fakultet

Vårsemesteret:
-

4 undervisningstimer sammen med Kirsten Ketscher i Arbeidsrett
valgfag

Høstsemesteret:
-

8 undervisningstimer i Diskriminerings- og likestillingsrett valgfag

5.

Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom
fakultetet

-

28. februar 2007: Fremlegg av PhD-prosjektet på veiledningsseminar
under prosjektet Demokrati, religionsfrihet og kvinners
menneskerettigheter (DEMROK).
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-

5. desember 2007: Paneldeltaker i temamøte hos Human Etisk
Forbund. ”Hva skjer når rettigheter kolliderer?”

6.

Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer

-

17. januar: Holdt innledning over artikler på Rule of law-leseseminar.

-

23. mars: Deltakelse på seminar om rett og retorikk under PhDprogrammets del A.

-

16. april, 23. april, 10. mai og 11. mai: Deltakelse på seminarer i
rettsteori under PhD-programmets del A.

-

Deltakelse på arrangementer i tilknytning til Avdeling for kvinnerett
(kvinnerettsdager, seminarer og faglunsjer).

-

Deltakelse på arrangementer i tilknytning til forskergruppen i
rettigheter, individer, kultur og samfunn (RIKS).

-

Deltakelse på arrangementer under det tverrfaglige prosjektet
Demokrati, religionsfrihet og kvinners menneskerettigheter.

7.

Annen virksomhet

-

Bistand til studenter som skriver masteroppgaver.

-

Sensor i Diskriminerings- og likestillingsrett valgfag

-

Deltager i Rule of law-leseseminarer. Dette seminaret ble våren 2007
erstattet av Rettsteori-seminarer, som jeg også deltar på.
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ULF STRIDBECK
Professor jur. dr.
1.

Forskningsvirksomhet

a)

Forskningsområder

År 2007 har jeg deltatt på og arrangert forskjellige faglige seminarer innen
for strafferett, prosess, rettspsykologi og rettspsykiatri i inn- og utland
b)

Publikasjoner

-

La compravendita di prestazioni sessuali in Svezia e Olanda.
Regolamentazione ed esperienze locali i “Modelli legislativi
nazionali e governo del fenomeno della prostituzione e della tratta nei
territori urbani. Il caso di Venezia, Stoccolma ed Amsterdam,
(rapport) sammen med Franchesco Carchedi og Vittoria Tola

-

Justismord, leder i Lov og Rett 2/2007

-

Dommeravhør av barn i Norge fra 1995 til 2002, i Tidsskrift for
Strafferett nr 2/2007, sammen med Thoresen, Lønnum, Melinder og
Magnussen

-

Trenger vi rettslige tiltak for å stoppe kverulanter, i Jurist uden
omsvøb. Festskrift til Gorm Toftegaard Nielsen 2007, Dk. 2007,
sammen med Morten Holmboe

-

What Judges Know About Eyewitness Testimony: A Comparison of
Norwegian and US Judges, in Psychology, Crime and Law 2007,
Svein Magnussen, Richard A.Wise, Abid Q. Raja, Martin A. Safer,
Nell Pawlenko, and Ulf Stridbeck - accepted

-

Rettssikkerheten i Norge: Det må satses på vitnepsykologisk
forskning, leder i Tidsskrift for Strafferett nr 3/2007, sammen med
Svein Magnussen

-

Norges rapport om ny lagstiftning – Grooming, i Rapport från
Nordisk Workshop för straffrätt, Lapplands Universitet, Rovaniemi
2007

108

c)

Pågående prosjekter

-

Nordic Network for research on Psychology and Law (NNPL):
Rettspsykologi (se publiserte fellesartikler ovenfor)

-

Bokprosjekt om gjenopptakelse

-

Rettspsykiatri: Deskriptiv beskrivelse av forvaringspopulasjonen i
Norge (sammen med Siri Weisæth) og Rettens vurdering av
gjentakelsesfare i forvaringssaker (sammen men Siri Weisæth),
Kompetansesenteret for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri for
Helseregion Sør-Øst

-

Bokprosjekt om hvitvasking sammen med A-P Høgberg

2.

Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg

-

Medlem (vara) av instituttrådet ved IOR

4.

Undervisning ved Det juridiske fakultet

-

Strafferett (Ansvarlig lærer/faglærer)

-

Juristroller og etikk

-

Veiledning av stipendiater

-

Koordinator/Veiledning av spesialoppgaver

5.

Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom
fakultetet

-

Kriminalisering av sexkjøp, Venezia

-

Grooming, Nordisk Workhop, Rovaniemi

-

Kriminalisering av sexkjøp, Studentersamfundet, Bergen
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6.

Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer

-

Wadahl-seminaret (årlig strafferett/prosess-seminar for jusstudenter),
januar 2007 (faglig ansvarlig)

-

Nordisk Workshop i Strafferett, Rovaniemi mars 2007

-

Seminar om kriminalisering av sexkjøp/prostitusjon, Venezia, mai
2007

-

Nordisk kriminalistmøte, Stockholm, august 2007

-

20th International Symposium on Economic Crime, Cambridge
September 2007

-

Nordic Network on research in Psychology and Law, Island, October
2007

7.

Annen virksomhet

-

Bedømmelse og opponent ved Malene Bechmann Christensens
disputas over ”Det strafferettslige samtykke. Afgrænsningen af
samtykkets virkeområde”, Aarhus universitet, desember 2007

-

Leder, Den Norske Kriminalistforeningen

-

Fagansvarlig for Wadahlseminaret

-

Hovedredaktør for Tidsskrift for Strafferett, Gyldendal Akademisk

-

Medlem av fagutvalget for strafferett og straffeprosess, Juristenes
Utdanningssenter

-

Styremedlem i NNPL (Nordic Network for research on Psychology
and Law)
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MARIUS STUB
stipendiat
(foreldrepermisjon hele høstsemesteret)

1.

Forskningsvirksomhet

a)

Forskningsområder

Jeg har særlig arbeidet med å undersøke rekkevidden av regler om beslag i
tilsynsøyemed, rekkevidden av enkeltvedtaksbegrepet i relasjon til
prosessledende avgjørelser og rekkevidden av politiets plikt til å yte
bistand under forvaltningsmessige kontroller.
b)

Publikasjoner

-

”Om den såkalte vinregelen i prejudikatslæren”, inntatt i Lov og Rett
2007 s. 490-500 (artikkelen er skrevet sammen med Runar
Torgersen)

2.

Undervisning ved Det juridiske fakultet

-

Manuduksjoner i forvaltningsrett i vårsemesteret

3.

Faglige foredrag og undervisning utenom fakultetet

-

”Administrativt tilsyn med private rettssubjekter”, holdt på det årlige
forvaltningsrettskurset i regi av JUS

-

”Bruk av ’tvangsmidler’ som ledd i administrativ tilsynsvirksomhet”,
holdt på Politihøgskolens forskningskonferanse

-

”Må parter ha rettslig klageinteresse for å kunne klage? – Særlig om
klage over gjennomføring avgjørelser om ransaking og beslag og
forholdet til et eventuelt krav om aktualitet”, holdt på en forvaltningsrettslunsj ved instituttet
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INGER MARIE SUNDE
Stipendiat

1.

Forskningsvirksomhet

a)

Forskningsområder

Forskningen gjelder internettkriminalitet og etterforskingsmetoder. Jeg ser
spesielt på muligheter og konsekvenser av utvidet bruk av
antivirusteknologi. Arbeidet er internasjonalt rettet.
b)

Publikasjoner
NOU 2007:2 Lovtiltak mot datakriminalitet – delutredning II
”Kunnskap som vernet gode” – artikkel publisert i:
Akademikernes jubileumsskrift ”Kunnskapens vilkår”, Jon Bing
(red). 2007, og i Yulex 2007. Dag W Schartum og Anne-Gunn
Bekken (reds.).

2.

Undervisning ved Det juridiske fakultet

-

Veiledet 1 masterkandidat. 30 sp.

-

Forelesning om ”Cybercrime” på E-Commerce Course (master).

3.

Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg

-

Medlem i FU frem til slutten av juni 2007.

4.
-

Deltakelse i lovgivningsarbeid o.l.
Sekretær for datakrimutvalget som leverte sin utredning i februar
2007 (se pkt. 1).

5.

Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom
fakultetet

1)

Lovtiltak mot datakriminalitet: Foredrag holdt for
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a) Koordineringsutvalget for Informasjonssikkerhet. Sted:
Samferdselsdept. R5. Oslo. 30. mai 2007.
b) Forum for rettsinformatikk. Sandefjord. Konferanse m ca 100
deltakere. Arr: Norsk Forening for Jus og EDB. 19.-20. mai 2007.
2)

”Rettsstat”: Foredrag på seminar i Justisdepartementet 28. mars 2007.

3)

”IKT og Personvern”: Foredrag hold på seminaret ”Forskning om
personvern og informasjonssikkerhet – behov og utfordringer”. Oslo.
Arr: AFIN. 27. februar 2007.

4)

”Personvern i fremtiden”. Foredrag holdt på Personvernkonferansen
2007. Oso. Arr: Seri/AFIN.

5)

”Can We treat Child Pornography as a Computer Virus?”. Foredrag
holdt ved Max Planck Institutt, Freiburg, Tyskland. 30 deltakere.
Internasjonalt forum. Foredrag holdt på engelsk.

6.

Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer

Foruten arrangementene nevnt i punkt 5, har jeg deltatt på
1)

Nordisk Work shop i strafferett”. Rovaniemi. 22.-25. mars 2007.

2)

Nordisk Kriminalistforenings Møte. Stockholm. 23.-25. august 2007.

7. Annen virksomhet
Har hatt et forskningsopphold på en måned ved Max Planck Instituttet i
Freiburg, Tyskland. Jeg kom i kontakt med flere stipendiater som hadde
internettrelaterte prosjekter knyttet til straff/straffeprosess og
menneskerettigheter. Jeg kom også i kontakt med Professor Ulrich Sieber,
som er en meget stor faglig ressurs i Europa på dette rettsfeltet. Selv om
oppholdet var kort, var utbyttet stort og frister til gjentakelse. Oppholdet
ble finansiert av internasjonaliseringsmidler.
Jeg nevner også deltakelsen i en kollokviegruppe kalt ”Rule of Law” som
består av stipendiater ved IoR. Den ble startet opp på høsten 2006, har
utspring i forskergruppen om Internasjonale relasjoner og mottar noe
økonomisk støtte derfra. Det er jevnlige møter med pensum, innledere og
diskusjon. Det er svært lærerikt. Stipendiatene Benedikte M Høgberg og
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Torunn Salomonsen har gjort en veldig fin jobb som pådrivere for denne
gruppen.
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ASLAK SYSE
professor
1.

Forskningsvirksomhet

a)

Forskningsområder

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

b)

Publikasjoner

–

Psykisk helsevernloven med kommentarer: Gyldendal Akademisk
2007. ISBN 978-82-05-37235-1. 350 s.

–

Lovsamling for helse- og sosialsektoren 2007-2008: Gyldendal
Akademisk 2007.

–

Om medisinsk etikk, medisin og juss. Tiddskrift Norsk Lægeforening
2007;127(12):1626-1626

–

Stortingets behandling og lovforslag og forslag til beløpsjusteringer i
familierettede ytelser høstsesjonen 2006. Hvilken betydning har
regjeringsskiftet fått? . Tidsskrift for familierett, arverett og
barnevernrettslige spørsmål 2007:46-69

–

Passer pasientrettigheter på rusmiddelmisbrukere? Juridiske
problemer knyttet til behandlingen av rusmiddelmisbrukere. I:
RUSMIDDELMISBRUKERE OG PSYKISKE LIDELSER. Oslo:
Sosial og helsedirektoratet 2007. s. 111-126
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–

Syse, Aslak; Hotvedt, Marianne Jenum. Om diskrimineringsvern i et
menneskerettsperspektiv -- med fokus på diskrimineringsgrunnlaget
"nedsatt funksjonsevne". Nordisk tidsskrift for menneskerettigheter
2007;25(2):119-139

–

Diverse avisartikler, særlig om diskrimineringsrettslige spørsmål og
dødshjelp

2.

Undervisning ved Det juridiske fakultet

-

Forelesninger velferdsrett 2. avdeling (høst)

-

Kurs velferdsrett 2. avdeling (vår og høst)

-

Kurs statsforfatningsrett 2. avdeling (vår og høst)

-

Forelesninger valgfag sosial vernerett (våren), helserett (høsten) og
diskrimineringsrett (høst)

-

Veiledning flere studenter som har skrevet masteroppgaver

4.

Deltakelse i lovgivningsarbeid o.l.

-

Medlem av Steriliseringsrådet, i henhold til steriliseringsloven

5.

Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom
fakultetet

-

Forelest om rettssikkerhet og bruk av tvang i behandling ved Det
medisinske fakultet, UiO, og ved ulike høgskoler, kommuner og
institusjoner

-

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

-

Gjesteforeleser UiB, vurdering/1.opponent dr.juris samme sted.
Professorbedømmelse UiS.
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-

En del undervisning om aktuell helselovgivning ved sykehus,
poliklinikker mv.

6.

Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer

-

KROM-seminar jan. 2007

-

Int. Congress Constitutional Law, Athen, juni 2007

-

Nasjonale kongresser om helserettslige og trygderettslige spørsmål

7.

Annen virksomhet

-

Leder likestillings- og diskrimineringsnemnda

-

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
møtevirksomhet
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CAROLINE TAUBE
Juris doktor, post doktorstipendiat
1.

Forskningsvirksomhet

a)

Forskningsområder

-

Komparativ konstitusjonell rett: Jeg har fortsatt arbeidet med bokprosjektet ”System for lovgivningskontroll” om politisk og rettslig
kontroll med lovgivning særlig i Norge og Sverige.

b)

Publikasjoner

-

”Grunnlovsendringer i Norge: en prosedyre med
demokratiunderskudd” i Lov og Rett, vol. 46, 4, 2007, s. 217-232

2.

Undervisning ved Det juridiske fakultet

-

Kurs og PBL-kurs i statsforfatningsrett

-

Introduction to the Norwegian Legal System

5.

Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom
fakultetet

-

Foredrag ved Nordisk voteringsteoretisk symposium, Det Norske
Videnskaps-Akademi, Oslo 28.08

-

Arrangement av gjesteforelesninger med professor Jouzas Zilys
(Mykolas Romeris-universitetet/Vilnius), dr. Anneli Albi (University
of Kent)

6.

Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer

-

Deltakelse i IACLs verdenskongress i konstitusjonell rett, Athen 1115.06
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-

Deltakelse i seminarier holdt med forskergruppen i konstitusjonelle
studier, blant annet som innleder med foredrag om statssjefers ansvar
5.11.

7.

Annen virksomhet

-

Regional rapportør til International Journal for Constitutional Law (ICON), New York/Oxford University Press
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CHRISTINA VOIGT
Stipendiat (post-doc.)

1.

Forskningsvirksomhet

a)

Forskningsområder

Disputas av doktoravhandling 20.04.2007
b)

Publikasjoner

-

Artikkel: Year in Review: Germany (2007) 16 Yearbook of
International Environmental Law (YbIEL) 2005, 588-600

-

Bokanmeldelse: Alexander Gillespie, Climate Change, Ozone
Depletion, and Air Pollution, (2007) 16 Yearbook of International
Environmental Law (YbIEL) 2005, 874-877

-

Aftenposten (debatt/kronikk artikkel):
05.02.2007: ‘Tiltak ute eller hjemme’
09.03.2007: ‘Frys Klimakvoter’

Artikler:
-

General Principles in International Law and their Relationship to
Treaty Law, Rettfærd (forthcoming in 2008).

-

State Responsibility and Climate Change Damages, Nordic Journal of
International Law (forthcoming in 2008).

-

Climate Change and the Mandate of Sustainable Development in
Hans Christian Bugge and Christina Voigt (eds.) ‘Sustainable
Development in National and International Law – What did the
Brundtland Report do to Legal Thinking and Development’’, Europa
Law Publishing (forthcoming in 2008).

-

Sustainable Development in Practice: The Flexibility Mechanisms of
the Kyoto Protocol, in M. Emberland and C. Eriksson, ‘New
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Developments in Public International Law’ (Title tbc), Oxford
University Press (forthcoming in 2008).
-

The Potential for Conflicts between Climate Measures and
International Trade Law, Carbon & Climate Law Review
(forthcoming in 2008)

-

Year in Review, Country Report: Germany (2008) 17 Yearbook of
International Environmental Law (YbIEL) 2006 (forthcoming in
2008)

-

The Sustainable Integrity of the CDM – Legal Challenges (2008)
Sustainable Development Law and Policy, The Climate Law
Reporter (SDLP) (forthcoming in 2008)

-

Tilbakevirkningsforbud og Klimautfordring: Setter Grl. §97 Grenser
for Regulering av Klimagassutslipp?

Bøker:

-

Hans Christian Bugge and Christina Voigt (eds.) Sustainable
Development in National and International Law, Europa Law
Publishing, 2008

-

Christina Voigt, Sustainable Development as a Principle of
Integration in International Law, BRILL (forthcoming in 2008)

2.

Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg

-

NOKUT

4.

Undervisning ved Det juridiske fakultet

-

International Environmental Law (Bachelor og Master)

-

Public International Law (Bachelor og Master)

-

Seminarer: Folkerett valgfag, Folkerett 2. avdeling, Folkerett for
ikke-jurister

-

Eksamenssensorering, studentveiledning
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5.

Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom
fakultetet

Forelesninger:
-

Lund University, Wallenberg Institute, Sverige:
Fordypnigskurs (4 forelesningstimer) i folkerett, forelesninger:
01.03.2007 International Environmental Law I and II:
General principles
Protection of the Marine Environment/Biodiversity
02.03.2007 International Environmental Law III and VI:
The ‘Trade and Environment Conflict’
Climate Change in International Law

Kurs (32 forelesningstimer):
-

International Environmental Law (19.-22.11. og 10.-14.12.2007)

Foredrag:
-

Naturressurs-Forskergruppe:

-

08.1.2007 Seminar, Naturressursgruppe (Sanner): Det Arktiske
Miljøet – Rettslige Utfordringer

-

Miljørettslunsj (IOR)
09.02.2006: Kvotehandel og Supplementaritetskravet: Hvor mye vekt
på nasjonale tiltak?

-

Conference: ‘The New International Law’, 15.-17. 03. 2007, Oslo:
‘Climate Change and the Mandate of Sustainable Development’

-

19.04.2007: Offentlige Prøveforelesninger:
‘State Responsibility for Climate Change Damages’, og
‘General Principles of International Law and their Relationship to
Treaty Law, Exemplified by other Areas than Climate Change’

-

26.04.2004, Rettsvitenskapens Dag, Universitetet i Oslo:
’Internasjonal klimaregulering og dens betydning for norsk rett:
Hvorfor trenger vi klima-juridisk forskning?’
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-

03.-05.05.2007: Conference: Sustainable Development in National
and International Law: What did the Brundtland Report do to Legal
Thinking and Legal Development, and where can we go from here?,
Oslo: ‘Climate Change and the Mandate of Sustainable
Development’

6.

Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer

-

Internasjonal konferanse: The New International Law, Oslo, 15.17.03 2007

-

Internasjonal konferanse: Corporate Social Responsibility, Oslo,
Mars 2007

-

Internasjonal konferanse: Sustainable Development in National and
International Law. What did the Brundtland Report do to Legal
Thinking and Legal Development, and where can we go from here?,
03.-05.05.2007, Vettre

-

Høring, Deutscher Bundestag: Faule Klimaschutzzertifikate, Berlin,
04.09.2007

7.

Annen virksomhet

-

Pedagogikk kurs (UNIPED), v/2007

-

Medlem av organisasjonskommitteen til internasjonal konferanse:
The New International Law, Oslo, 15.-17.03 2007

-

Forberedelse og organisasjon av internasjonal konferanse:
Sustainable Development in National and International Law. What
did the Brundtland Report do to Legal Thinking and Legal
Development, and where can we go from here?, 03.-05.05.2007,
Vettre

-

Jurisdisk rådgiver til Changemaker (NGO)

-

Medlem i bedømmelseskommitteen (Phd søknader)
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NIKOLAI K. WINGE
Stipendiat
1.

Forskningsvirksomhet

a)

Forskningsområder

-

Arbeid med emner innenfor naturressursrett generelt – vindkraft og
utmarksproblematikk spesielt.

-

Ansatt som vitenskapelig assistent i vårsemesteret. Arbeidet med
masteroppgaven som omhandlet rettssikkerhetsspørsmål i
vindkraftsaker.

-

Ansatt som stipendiat fra august 2007. Arbeider med konflikter i
norske utmarksforhold.

b)

Publikasjoner

-

”Fri vei mot 10 TWh?” Offentlig retts skriftserie nr. 5, 2007.

2.

Undervisning ved Det juridiske fakultet

-

Kurs i fast eiendoms rettsforhold.

-

Veileder for studenter som skriver masteroppgave.

5.

Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom
fakultetet

-

Kurs i reinsdriftsrett, Juristenes utdanningssenter, Alta, mars.

-

Foredrag for samerettsutvalget, Tromsø, april.

-

To siders kronikk i Dagens Næringsliv om manglende rettsregler i
vindkraftsatsningen, april.
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6.

Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer

-

En rekke seminarer o.l. i regi av Forskergruppen i Naturressursrett.

-

”Friluftsloven 50 år”, i regi av DNT.

-

Kurs i reinsdriftsrett i regi av JUS.

7.

Annen virksomhet

-

Medlem av Forskergruppen i Naturressursrett.

-

Medlem av faggruppen i forvaltningsrett.

-

Medlem av faggruppen i rettsteori.

-

Medlem av ELRF – Energy Law Research Forum.
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TONE LINN WÆRSTAD
Vitenskapelig assistent, 1. januar til 1. mars
Stipendiat, 1. mai til 31. desember
1.

Forskningsvirksomhet

a)

Forskningsområder

Arbeid med doktorgradsavhandling ”Transnasjonale familierelasjoner.
Aktuelle rettslige utfordringer.”
b)

Publikasjoner

-

”Muslimske innvandrerkvinners rett til skilsmisse” i Tidsskrift for
kjønnsforskning, 2007, nummer 3

2.

Undervisning ved Det juridiske fakultet

Høst 2007:
-

PBL- kurs i rettskildelære for 4. avdeling

-

Forelesning i kvinne- og kjønnsperspektiv for 2. avdeling.

-

Veiledning av tre mastergradsstudenter.

5.

Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom
fakultetet

-

”Deltakelse i debatt i programmet ”Dagsnytt 18”, NRK P2, 05.01.
2007

-

Replikk ”Shariaråd i Norge?” i Aftenposten 09.01. 2007

-

Deltakelse i programmet ”Verdibørsen”, NRK P2, 09.02 2007.

-

Innleder lunsjseminar, Institutt for samfunnsforskning, 09.02. 2007:
”Muslimske innvandrerkvinners skilsmisserettigheter”

-

Innleder sammen med Anne Hellum, Lene Løvdahl og Rukhsana
Ashraf om forskningsprogrammet ”Fra formelle til reelle
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rettigheter: Minoritetskvinners diskrimineringsvern i en kulturelt
kompleks, sosialt ulik og transnasjonal kontekst.” Lunsjseminar i
forskergruppen RIKS, 16.10.2007

6.

Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer

-

Deltakelse I følgende konferanser og doktorgradsseminar:

-

IMER-programmets oppstartseminar for programmets prosjektledere
og tilknyttede forskere, referansegruppe og programstyre,
Voksenåsen, Oslo, 14.-15.03. 2007

-

Transnational Relations and Transnational Laws, Cultural
Complexity in the New Norway. University of Oslo, 14-16. June
2007.

-

European Challenges in Contemporary Family law. Third Conference
organised by the Commission on European Family Law and the
Department of Private Law, University of Oslo 7-9 June 2007

-

Det nasjonale doktorgradsseminaret i rettsvitenskap 2007, 24.-29.09

-

14th Nordic Migration Researchers Conference, Bergen 16.11.2007

7.

Annen virksomhet

-

Utarbeidelse av database over nettpubliserte rettskilder og bibliografi
om forholdet mellom religionsfrihet og kvinners menneskerettigheter.

-

Utarbeidelse av database over nettbaserte rettskilder knyttet til ulike
forskningsprosjekter på forskningsprogrammet Bistandsrelevant
kvinnerett.

-

Nominasjon til SKKs pris for fremragende bidrag til kjønnsforskning
2007.

-

Forskningsopphold ved Det juridiske fakultet, Københavns
universitet, 05.-12. juli 2007
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-

Gjennomføring av kurs i ”English for Academic Purposes”, Etter- og
videreutdanning ved Institutt for litteratur, områdestudier og
europeiske språk, Universitetet i Oslo, 20.-21. november 2007.

-

Innvilget reisestipend fra Leiv Eiriksson mobilitetsprogram, Norges
forskningsråd, for seks måneders forskingsopphold i 2008 ved
Queens University, Kingston, Canada og Ottawa University, Ottawa,
Canada.
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FREDERIK ZIMMER
professor
1.

Forskningsvirksomhet

a)

Forskningsområder

Inntektsskatt, særlig internasjonal inntektsskatt
b)

Publikasjoner

-

Den norske utflyttingsskatten. Helsinki: Suomalainen
lakimiesyhdistys 2007. ISBN 978-951-855-266-9. 13 s.

-

Hva er vurderingstemaet i omgåelsessaker?. Skatterett : tidsskrift for
skatt og avgift 2007(1):2-13

-

Høyesterettsdommer i skattesaker 2006. Skatterett : tidsskrift for
skatt og avgift 2007:325-383

-

The Dual Income Tax system approach a model for the 21st
Century?. Paris: Editions Dalloz 2007. ISBN 978-2-247-07476-1. 9 s.

-

I tillegg har jeg skrevet en artikkel (på engelsk) om rettsspørsmål i
kjølvannet av EFTA-domstolens avgjørelse i Fokus Bank-saken, og
en om nemnder i ligningsforvaltningen. Begge artiklene er under
publisering. Det samme gjelder to bokanmeldelser.

2.

Undervisning ved Det juridiske fakultet

-

Forlesninger og kurs i skatterett 4. avd., vår og høst

-

Kurs i selskapsrett i vårsemesteret

-

Undervisning i skatterett valgemne om internasjonal skatterett vår og
høst, skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer høst og
merverdiavgift høst.

-

Laget og rettet 10 besvarelser av fakultetsoppgave i skatterett vår og
høst, og holdt oppgavegjennomgåelse begge semestre
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-

To timer forelesninger om international business taxation for
sommerskolen for amerikanske studenter

-

Introduksjonsforelesning (30 min) om skatterett vår og høst

-

Veiledet tre masteroppgavestudenter (30 sp) i vårsemesteret og tre i
høstsemesteret, samt én som har skrevet 60 sp-oppgave vår og høst

-

Veiledet to doktorgradsstipendiater vår og høst

-

Eksamensformann 4. avdeling høst

-

Sensur 4. avdeling (delvis) og skatterett valgemne vår

3.

Deltakelse i universitets- og forskningsrådsutvalg

-

Nestleder Institutt for offentlig rett

-

Medlem PMR

-

Avdelingsansvarlig for 4. avdeling

5.

Faglige foredrag, opplysningsvirksomhet, undervisning utenom
fakultetet

-

Fakultetsoppnent ved Ulrika Rosanders disputas i Jönköping 24.
august (avhandlingens tittel: Generalklausul mot skatteflykt).

-

Veileder doktorgradsstipendiat ved UiB (Elin Malt).

-

”Reader” ved European & International Tax Moot Court (ved K.U.
Leuven og Tillburg Unversity), dvs. bedømte skriftlige innlegg i
første runde.

-

Fire timer forelesninger om internasjonal skatterett ved Norges
Handelshøyskole 4. september

-

Mentor for post.doc. ved Økonomisk institutt.

-

Åtte timer forelesninger om Nordic Tax Law for masterstudenter i
internasjonal skatterett ved Wirtschaftsuniversität Wien, 12. oktober.
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-

Kurs i grunnleggende skatterett i regi av Juristenes utdanningssenter
sammen med advokat Geir Brynildsen, 22. og 23. november.

-

Innlegg på medlemsmøte i International Fiscal Association (Norge)
om tilbakevirkningsspørsmålet i forslaget til ny rederiskatt 24.
oktober.

-

Deltakelse på og innlegg ved åpen høring i Stortingets finanskomite
om tilbakevirkningsspørsmålet i forslaget til ny rederiskatt, 8.
november

-

Foredrag om kritiske synspunkter på den nordiske tosatsmodellen,
ved Nordisk skattevitenskapelig forskningsråds seminar i Helsinki, 9.
november.

6.

Deltakelse i konferanser, kongresser, seminarer

-

European Association of Tax Law Professors’ konferanse i Helsinki,
7. og 8. juni

-

International Fiscal Associations kongress i Koyto, Japan, 30. sept. –
5. okt.

-

Nordisk skattevitenskapelig forskningsråds seminar i Helsingfors
(delvis) 9. november.

7.

Annen virksomhet

-

Medlem av utvalg for evaluering av forskningen ved Juridisk Institut,
Copenhagen business school (sammen med Christina Ramberg)

-

Medlem av utvalg for NOKUTs evaluering av jusstudiene i Bergen
og Tromsø

-

Konstituert dommer i Høyesterett 16. april – 20. mai.

-

Æresdoktor ved Stockholms Universitet (28. september)

-

Medlem av Permanent Scientific Committee i International Fiscal
Association og formann i dets Research subcommittee

-

Fagredaktør for skatte- og avgiftslover i Norsk Lovkommentar
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-

Medlem av redaksjonskomiteen for tidsskriftet Skatterett

-

Medlem av styret og arbeidsutvalg for Fondet for dansk-norsk
samarbeid

-

Medlem av styret for Lindemans Legat

-

Leder av styret for stiftelsen Sat Sapienti

-

Medlem av rådet for Dronning Sonja internasjonale
musikkonkurranse

132

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.
2.
3.
4.

Et instituttråd
En instituttleder
En nestleder
En administrasjon ledet av kontorsjefen

§ 2 Instituttrådet
§ 2.1 Instituttrådets saksområde
Instituttrådet skal uttale seg om:
•
•
•
•

overordnede planer, prinsipper og prioriteringer for
virksomheten
langtidsplaner, med særlig vekt på strategi for forskning,
utdanning og formidling • årsplan og budsjett
regnskap og årsrapport
instituttets interne organisering i avdelinger, faggrupper eller
lignende, innenfor de rammer som er gitt av overordnet organ

For øvrig skal instituttrådet:
•

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

Instituttleder innkaller instituttrådet med minst 1 ukes varsel. Med samme
frist kan en femtedel av instituttrådets medlemmer kreve at instituttrådet
innkalles, med begrunnet fremstilling av den sak som kreves behandlet.
§ 2.2 Sammensetning
Instituttrådet skal ha elleve medlemmer:
Instituttleder
Nestleder
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3 fast vitenskapelig ansatte
2 midlertidig vitenskapelig ansatt
2 teknisk/administrativt ansatte
2 studenter
Instituttleder leder instituttrådets forhandlinger. I instituttleders fravær
leder nestleder forhandlingene.
§ 3 Valg
Valgperioden til instituttrådet er fire år for representanter for de
vitenskapelig ansatte og for de teknisk- og administrative ansatte. For de
midlertidig vitenskapelig ansatte er valgperioden to år. For
studentrepresentantene er valgperioden ett semester.
•
•
•

•

Instituttleder og nestleder velges i samsvar med nærmere
fastsatte regler vedtatt av universitetsstyret
Studentrepresentantene velges av studentene på grunnlag av
UiOs valgregler
Vitenskapelig ansatte og representanter for det tekniskadministrative 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 2007
Tallene er samlet for Institutt for offentlig retts bibliotek og
Rettshistorisk samling.
UTLÅN

(inkl. utsendte kopier)

9322

INNLÅN

Utsendte bestillinger
Mottatte innlån og kopier

518
464

MOTTATTE BESTILLINGER

1617

KATALOGISERTE bind

908 b.

INNKJØP monografier i antall bind

765 b.

PERIODIKA I LØPENDE ABONNEMENT (trykt form) 190
For øvrig abonnerer fakultetsbiblioteket og Universitetsbiblioteket på et
stort antall tidsskrift i elektronisk form, som kommer i tillegg til våre egne
løpende abonnement.
MAGASINERING
REGNSKAPSTALL IOR
Annum (totalt)
Abonnement
Bøker
Kopier
Innbinding

146 b.
713.698,69
279.976,40
396.222,83
6.649,46
30.850,00

PERSONALE
Randi Halveg Iversby, hovedbibliotekar og leder for instituttbiblioteket
Karen Danbolt, hovedbibliotekar og leder for Rettshistorisk samling
Beate Heilemann, hovedbibliotekar
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Mari Kjellevold Brygfjeld, studenthjelp (til 1. juni)
Johan Clausen, studenthjelp (fra 1. juli)

