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Eksternt finansierte forskningsprosjekter ved Juridisk fakultet 2016 

IKRS: 

Fra fengesel til frihet (EPtrans) 

En etnografisk studie av løslatelsen av rumenske innsatte 
Prosjektperiode: 2014 – 2017 
Budsjett: 1,44 mill 
Finansiering: EØS-midler 
Prosjektleder: Thomas Ugelvik, forsker 
Om prosjektet: 
«An ethnography of prisoners' transitions» er en etnografisk studie av tilbakeføring til samfunnet etter 

fengselsstraff for utenlandske innsatte. Prosjektet skal frambringe kunnskap om overganger fra fengsel til frihet 

fra perspektivet til rumenske innsatte. Prosjektet vil undersøke om og hvordan kulturelle og sosiale omgivelser, 

strukturar og institusjonar virker inn på løslatelses- og reintegreringsprosessen. Studien vil også kaste lys over 

ulike aspektar ved tilbakeføringsprosesser generelt. Studien gjennomføres både i norske og rumenske fengsler. 

«An ethnography of prisoners' transitions» (EPTrans) er et samarbeid med Universitetet i Bukarest. Prosjektet 

ledes av et konsortium bestående av Ioan Durnescu, Universitetet i Bukarest, og Thomas Ugelvik, Universitetet 

i Oslo. 

MIGMA -Transnasjonalisme ovanfrå og nedanfrå  

Migrasjonshandtering og korleis migrantar handterar liva sine 
Prosjektperiode: 2014 – 2017 
Budsjett: 10 mill 
Finansiering: NFR 
Prosjektleder: May-Len Skilbrei, professor 
Om prosjektet:  
Transnasjonalisme ovanfrå og nedanfrå - Migrasjonshandtering og korleis migrantar handterar liva sine 
(MIGMA) undersøker Noregs forsøk på å returnera migrantar frå Nigeria, og korleis forsøket på å 
ekskludere og fjerne personar er ein del av prosjektet med å byggje opp styringsmakt. 
MIGMA vil gi ei teoretisk fundert, empirisk undersøking av kva for nokre juridiske verktøy som er 
sentrale i å oppretthalde den noverande migrasjonshandteringa, og undersøke kva for ein effekt desse 
har. Prosjektet har tre delprosjekt:  

 The Legality of Return: Comparative perspectives 

 The Bureaucracy of Return: Opening up 'the host state' 

 How migrants manage: (Self-) Representations of migrants 
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IOR 
PluriCourts (SFF som ligger under IOR, og som er dannet av miljøer ved IOR i samarbeid med 
Andreas Føllesdal fra SMR) 
Prosjektperiode: 2013 – 2022 (2018) 
Budsjett: P.t. ca 278 millioner (Tilsagn fra NFR på 175 mill., estimert egenandel fra UiO ca 62 mill. og 
resten fra andre kilder, herunder ett EU-prosjekt.  Aina Nessøe eller Ken-Erling Jensen kan gi detaljene.) 
Finansiering: NFR og UiO 
Prosjektleder/senterleder: Geir Ulfstein, professor 
Om prosjektet/senteret:  
PluriCourts studies the legitimacy of international courts and tribunals (ICs) from legal, political science 
and philosophical perspectives. 
The number of ICs grows, as does concern about their legitimacy. Research at PluriCourts concerns the 
origins of ICs, how they function, and their effects. PluriCourts draws on these findings to assess the ICs 
by principles of legitimacy, and develops plausible, sustainable models for each IC and for their 
interaction. 
To address these questions, PluriCourts focuses on five sectors of international law: Human Rights, 
Trade, Criminal Law, Investment, and Environment - where the latter lacks a judiciary. 
 
PluriCourts sprang ut av et EU-prosjekt som nå er et underprosjekt av PluriCourts, MULTIRIGHTS, som 
avsluttes i mai 2016: 

The proliferation of human rights treaties at regional and global levels may offer moral foundations for 

international law. However, many worry that this growth of supervisory organs is illegitimate.The 

MultiRights project scrutinizes such claims of legitimacy deficits, and considers reform 

proposals.MultiRights is a 5-year project financed by an Advanced Grant from the European Research 

Council. 

 

Utviklingsland, skatteforvaltning og internasjonal informasjonsflyt  

(143708 Sustainable tax governance in developing countries through global tax transparency – DeSTaT) 
Prosjektperiode: 01.06.2012 – 31.07.2017 (forlenget 1 år) 
Budsjett: 9,1 mill (NFR 5000’ + UiO 4131’) 
Finansiering: NFR og UiO 
Prosjektleder: Frederik Zimmer, professor 
Om prosjektet:  
Prosjektet tar for seg hvordan effektiv skatteforvaltning kan bidra til å sikre utviklingslandenes 
skatteinntekter og hindre kapitalflukt til skatteparadis, med særlig sikte på betydningen av internasjonal 
informasjonsflyt. 
 

Kjønnsidentitet og seksuell orientering i internasjonal og nasjonal rett  

(143782 Gender identity and sexual orientation in international and national (Norwegian) law 
Prosjektperiode: 01.01.2013 – 31.12.2017 
Budsjett: Rapportert 5,2 mill (NFR 4543’ + UiO 656’ + Lovsamlingsfondet 77’)  
Finansiering: NFR og UiO 
Prosjektleder: Anne Hellum, professor 
Om prosjektet:  

http://erc.europa.eu/
http://erc.europa.eu/
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Prosjektet tar utgangspunkt i situasjonen til mennesker som ikke passer inn i den tradisjonelle 
tokjønnsmodellen. Fokuset settes på retten til rettslig identitet, retten til helse og retten til verdighet, 
integritet og selvbestemmelse. 
Formålet med prosjektet er å gi en beskrivelse og vurdering av norske lovregler og forvaltningspraksis i 
lys av nye kjønnsidentiteter slik de manifesterer seg i samfunnslivet, rettsutviklingen i andre land og i 
internasjonale menneskerettigheter. 
 

Kapasitetsbygging ved juridiske fakulteter i det sørlige og østlige Afrika  

(200903 Masters, PhD and research programme for capacity building in law faculties to mainstream 
gender, non-discrimination, human rights and socio-economic rights framework and analysis into the 
application and administration of the law) 
Prosjektperiode: 2014 – 2018 
Budsjett: Tilsagn fra Norad på 2,1 mill, 
Finansiering: Norad (NORHED-programmet) 
Prosjektleder: Anne Hellum, professor 
Om prosjektet:  
Prosjektet fokuserer på kapasitetsbygging ved juridiske fakulteter på universiteter i Zimbabwe, Malawi, 
Zambia, Kenya og Norge. Formålet er å bidra til demokratisering og utvikling gjennom integrasjon av 
prinsippet om likestilling og ikke-diskriminering og grunnleggende sosiale og økonomiske rettigheter i 
juridisk pensum, undervisning og forskning. Prosjektet er en videreføring av et langvarig samarbeid 
mellom Avdeling for kvinnerett ved UiO og Southern and Eastern African Regional Center of Women’s 
Law (SEARCWL) om oppbygging av master og Phd undervisning i afrikansk kvinnerett. 
"Master- og PhDprogram for kapasitetsbygging ved juridiske fakulteter: mainstreaming av 
diskrimineringsvern og sosiale og økonomiske rettigheter i juridisk undervisning og forskning i det sørlige 
og østlige Afrika." 
Universitetet i Oslo sin hovedoppgave er å bidra med undervisning og veiledning. 
Dette prosjektet er en videreføring av et samarbeid med afrikanske fagmiljøer som har bestått i over 30 

år. De økonomiske betingelsene var langt bedre før – nå har UD kanalisert midlene via NORADs program 

NORHED, med sterke begrensninger på overhead o.l. 

Pasientsentrert IKT plattform for genomisk medisin 

(190682) 
Prosjektperiode: 01.01.2016-31.12.2019 
Budsjett: 865 000 (NFR-midler fra OUS 850’ + egenandel 15’) 
Finansiering: NFR og UiO 
Deltakere fra IOR: Anne Kjersti Befring og Aslak Syse (+ vit.ass’er som vil bli ansatt) 
Om prosjektet: 
Dette er et NFR-prosjekt som har blitt tildelt Oslo Universitetssykehus, hvor målet er å utvikle løsninger 
og prosesser for å innhente og ta i bruk genetisk informasjon i diagnostikk og forskning. Institutt ved 
offentlig rett er 3.part/delpartner i prosjektet, for å se på de juridiske problemstillingene. I første 
omgang finansierer prosjektet to vitass-stillinger ved IOR, pluss noe driftsmidler. En håper prosjektet kan 
ha potensial for å bli et mer omfattende prosjektsamarbeid med OUS. 
 

Vold i nære relasjoner 

(211470) 
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Prosjektperiode: Til 14.08.2019 (kan forlenges) 
Budsjett: 
Finansiering: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress 
Prosjektleder: Kristin Skjørten 
Om prosjektet:  
Prosjektet er ganske enkelt finansiering av Kristin Skjørtens stilling som professor II, fullfinansiert av 
NKVTS. Vi sender faktura for lønns- og personalutgifter ved årets slutt.  
 
 

IFP 

Arbeidsrettslig fagutvikling (Arfa)  

Prosjektperiode: 2008 – 2017 
Budsjett: 42 mill 
Finansiering: Egen bevilgning i Statsbudsjettet og Institutt for privatrett 
Prosjektleder: Stein Evju, professor 
Om prosjektet:  
Arfa er et faglig utviklingsprogram for arbeidsrett som skal bidra til å sikre og utvikle arbeidsrettsfaglig 
kompetanse. 
Det overordnede formålet med det arbeidsrettslige fagutviklingsprogrammet er å sikre at faglig 
kompetanse blir bevart og utviklet på høyt nivå, for å ivareta samfunnsmessige behov for kunnskap om 
arbeidslivets og arbeidsmarkedets regelverk og institusjoner. I formålet inngår det å styrke 
fagkompetansen nasjonalt, og å utvikle internasjonale relasjoner som kan bidra til kunnskaps- og 
kompetanseutvikling.  
 
BFE-prosjektet: Brukerfokusert – Forenklet – Effektivt  
Prosjektperiode: 2014 - 2017 
Budsjett: 1 mill 
Finansiering: NFR og Asker kommune 
Prosjektleder: Dag Wiese Schartum, professor 
Om prosjektet:  
Hvilke rettslige grunnlag har offentlige instanser for å behandle personopplysninger? Når må de ha 
samtykke fra den de gjelder? Går det an å utvikle et IKT-verktøy som kan innhente samtykke fra 
borgerne, og informere om hvordan personopplysningene deres brukes? Dette er sentrale spørsmål i 
«BFE-prosjektet: Brukerfokusert, Forenklet, Effektivt». 
Senter for rettsinformatikk (SERI)deltar her i et samarbeid med Asker kommune, Karde AS og More 
Software Solutions. Det overordnede målet med prosjektet er å analysere arbeidet Barne- og 
familieetaten (BFE) i Asker kommune utfører overfor sine brukere/klienter. 
En sentral del av SERIs arbeid er spesifisering av en internettbasert prototyp av et system for innhenting 
og administrasjon av samtykke til behandling av personopplysninger. Systemet skal kunne brukes som 
felleskomponent hos ulike forvaltningsorganer. En annen viktig del av prosjektet består av juridiske og 
forvaltningsinformatiske analyser. Spesiell vekt vil bli lagt på regulering av informasjonsflyt knyttet til 
etatens saksbehandling. 

COCO-CLOUD: Confidential and Compliant Cloud 

Prosjektperiode: 2013 -2016 
Budsjett: ca 300 000 Euro 
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Finansiering: EU FP7 (Koordinator: Hewlett Packard Italy) 
Prosjektleder: Tobias Mahler, førsteamanuensis 
Om prosjektet:  
The Confidential and Compliant Cloud (COCO-CLOUD) project aims to provide new methods for 
disseminating and sharing data in the cloud while also meeting regulatory and compliance requirements. 
A main goal of the project is to increase user trust in cloud services, leading to a wider adoption of cloud 
computing. COCO-CLOUD is aligned with the European Commission’s strategy towards building a legally 
compliant and flexible framework for cloud computing. The project outcome will be evaluated via three 
pilot products in the Health-Care, Corporate Security, and Public Administration domains. 
 
 
Internasjonal finansmarkedsregulering, institusjoner og effektivitet  
Prosjektperiode: 2010-2016 
Budsjett: 4,43 mill 
Finansiering: Finansmarkedsfondet (administrert gjennom NFR) 
Prosjektleder: Mads Andenes, professor 
Om prosjektet:  
Grunnleggende begreper gjennomgår en fullstendig omdefinering som konsekvens av den finansielle 
krisen. Det gjelder også hva som er det optimale nivå for regelutvikling, tilsyn og annen 
myndighetsutøvelse. En samlet analyse av disse kompliserte institusjonelle spørsmålene er påtrengende 
nødvendig. Prosjektet skal bl.a. vurdere handlingsrom og optimale institusjonelle løsninger på norsk nivå. 
Dette inkluderer former for tilslutning til de europeiske løsningene, f eks de nye europeiske 
tilsynsorganene og i forhold til sentralbankens arbeid. Et spørsmål her er rollen til ESA (EFTA Surveillance 
Authority) og alternative assosieringsformer fra norsk side. 
 
Legal Regulation of Information Processing relating to Personalized Cancer Medicine (PCM) 
Prosjektperiode: 2015-2018 
Budsjett: 350 000 
Finansiering: NFR via Medisinsk fakultet 
Prosjektleder: Lee A. Bygrave, professor og Dag Wiese Schartum, professor 
Om prosjektet:  
Legal Regulation of Information Processing relating to Personalized Cancer Medicine (LegRegPCM) is a 
legal research project aimed at addressing the legal questions pertaining to genetic testing, and to the 
processing of human biological samples and DNA data, including reuse and data sharing. 
The project is a collaborative effort between The Centre for Medical Ethics at The Faculty of Medicine 
and The Norwegian Research Center for Computers and Law at The Faculty of Law, both at The 
University of Oslo. It is the legal research project in The Norwegian Cancer Genomics Consortium’s ELSA 
work package. 
 

Security in Internet Governance and Networks: Analysis of the Law (SIGNAL)  

Prosjektperiode:  2016 - 2019 
Budsjett: 17,3 mill 
Finansiering: NFR, UNINETT Norid AS og Institutt for privatrett 
Prosjektleder: Lee Andrew Bygrave, professor 
Om prosjektet: 
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Basic remit: SIGNAL examines changes in legal frameworks for internet security by focusing on 
established, new and proposed legal security requirements – at both international and national levels – 
directed at critical internet infrastructure (CII) and cloud computing. 
Overarching issues to be studied, include: 

 To what degree does relevant law take sensible account of internet development and impact 
upon governance of critical internet infrastructure? 

 To what extent are intergovernmental organisations (IGOs) exercising increasing influence on 
internet governance due to growing preoccupation with internet security and cybercrime 
prevention? 

 To what degree are security requirements engendering fragmentation of the internet 
(“splinternet”)? 

  

Sustainable Market Actors for Responsible Trade (SMART)  

Prosjektperiode: 2016 – 2020 
Budsjett: 2,5 mill Euro 
Finansiering: EU Horizon2020 
Prosjektleder: Beate Sjåfjell, professor 
Om prosjektet:  
Prosjektet "Sustainable Market Actors for Responsible Trade" (SMART) skal undersøke hvordan rettslig 
regulering av private og offentlige markedsaktører innen EU kan bidra til å nå EUs og FNs bærekraftsmål. 
SMART tar utgangspunkt i europeiske selskaper som selger produkter til europeiske forbrukere og 
offentlige anskaffere, hvor produktene har et internasjonalt livsløp og helt eller delvis kommer fra 
utviklingsland og kanskje også ender opp der som søppel. Prosjektet vil undersøke både den sosiale 
dimensjonen og den miljømessige dimensjonen av bærekraft. 

Fra rettskilder til digitalisert bygningsrett – metoder, verktøy og organisering 

Prosjektperiode: 2015-2016 

Budsjett: ca 1 mill 

Finansiering: Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

Prosjektleder: Dag Wiese Schartum, professor 

Om prosjektet:  

Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Senter for rettsinformatikk ved Universitet i Oslo har 

inngått et samarbeid om et forskningsprosjekt om digitalisering og regelverksutvikling knyttet til 

byggsektoren. Prosjektet skal være en kartleggings-/planleggingsfase med sikte på opprettelsen av en 

doktorgradsstilling innen samme tematikk, og i første omgang vare i ett år. Målet med prosjektet er å 

danne et kunnskapsgrunnlag som skal bidra til å kvalitetssikre valg og presisering av mest mulig egnet 

tema, metode og perspektiv i doktorgradsprosjektet. 

Arbitration and Party Autonomy 

Prosjektperiode: 2009-2017 

Budsjett: 1,8 mill 

Finansiering: Statoil, Selmer, Orkla, DLA Piper og Yara 

Prosjektleder: Giuditta Cordero-Moss, professor 
Om prosjektet:  

Internasjonalt kommersielt samarbeid er stadig mer utbredt. Dette fører med seg behov for å avklare de 



Fakultetsstyret 13. juni 
O-sak 4 a) 

 

7 
 

juridiske rammene for samarbeidet, utover den materiellrettslige regulering som anvendes på interne 

juridiske forhold. 

Hovedtema i prosjektet er hvilken rekkevidde partenes autonomi har i kommersielle internasjonale 

forhold som ikke er ren kontraktsrettslig. Kommersielle avtaler kan ha implikasjoner som går utover det 

bilaterale forhold mellom partene og kan ha relevans for tredje part (for eksempel kreditorer) eller 

spesiell betydning for samfunnet (for eksempel ved konkurransevridning). 

NIFS 

Europa i endring 

Prosjektperiode: 2015 – 2018 
Budsjett: 1 mill. 
Finansiering: NFR 
Prosjektleder: Finn Arnesen, professor 
Om prosjektet:  
Prosjektet tar for seg forholdet mellom små stater og EU i en tid preget av endringer og kriser. 
EU og Europa er utfordret av ulike former for endringer eller kriser – et globalt maktskifte, økonomiske 
kriser, sikkerhetspolitiske kriser i naboregionene - og nå også en flyktningkrise. 
Hvilken betydning har EU for små stater i en tid preget av europeiske endringer og globale skifter? Blir 
unionen viktigere eller mer utdatert? 
Som en del av EUNOR-prosjektet utforsker vi hvordan små stater balanserer mellom selvstendighet og 
integrasjon i den nye europeiske og globale situasjonen. Hovedoppmerksomheten er rettet mot Norge – 
og hvordan landet, som en liten stat, reagerer på endringene. På mange områder er Norges forhold til 
EU ikke ulikt medlemsstatenes forhold til unionen, men fra et formelt ståsted har Norge både mindre 
innflytelse og flere «exit-muligheter». Dette gjør at det er viktig å utforske handlingsrommet på policy-
områder som er av strategisk og økonomisk betydning. 

Regulering av kraftmarkedet 

Prosjektperiode: 2016 – 2018 
Budsjett: 4,5 mill 
Finansiering: NFR 
Prosjektleder: Henrik Bjørnebye, professor 
Om prosjektet:  

Kraftmarkedet har vært gjenstand for betydelig regelverksutvikling de siste tiårene. De regulatoriske 
utfordringene som oppstår ved tilretteleggingen av et samfunnsmessig rasjonelt kraftmarked som 
ivaretar hensynene til forsyningssikkerhet og miljøet – i et nasjonalt, nordisk og europeisk perspektiv – 
danner er viktig bakteppe for prosjektet. Prosjektets hovedmål er så langt det er mulig å analysere de 
juridiske problemstillingene som oppstår i kraftsektoren i lys av den stadige regelverksutviklingen, både 
på nasjonalt og EU-/EØS-rettslig plan. Gjennom dette arbeidet er det et mål å sikre et godt fagmiljø med 
høy juridisk kompetanse som gjennom forskning kan bidra til forståelsen av og utviklingen av 
energiretten. 

Petrosam-prosjektet 

Prosjektperiode: 2015 – 2016 
Budsjett: 950.000  
Finansiering: NODE-klyngen, Menon Business Economics og NFR 
Prosjektleder: Ivar Alvik, professor 
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Om prosjektet:  
Prosjektet tar sikte på å klarlegge hvilken betydning innkjøp og kontraktsreguleringer har i forbindelse 
med de utfordringer en har på norsk sokkel med økte kostnader og kostnadsoverskridelser. 
Den stadig økende kompleksiteten i petroleumsvirksomheten på norsk sokkel krever mer avansert og 
dermed dyrere utstyr. Dette kan være en årsak til de utfordringer en har knyttet til 
kostnadsoverskridelser. Dette skulle imidlertid tilsi en tilsvarende økning i leverandørenes driftsmarginer, 
noe som ikke er tilfellet. Kostnadene knyttet til oljeselskapenes innkjøp av generiske produkter er 
dessuten høyere enn for tilsvarende produkter i andre bransjer. 
En mulig forklaring på dette er oljeselskapenes anvendelse av detaljerte spesifikasjons- og 
dokumentasjonskrav som påvirker både oljeselskapenes og leverandørenes driftsmargin negativt.    

Preventing environmental effects of products through producer responsibility  

Prosjektperiode: 2011 – 2017 
Budsjett: 3,67 mill 
Finansiering: NFR 
Prosjektleder: Endre Stavang, professor 
Om prosjektet:  
This project studies producers’ and importers’ responsibility for hazardous environmental effects of 
products during use and as waste. 
The project will look into various aspects of producers and importers responsibility to prevent negative 
environmental effects of products, such as duty to know their products characteristics and possible 
environmental effects, duty to inform about this, and not least obligations in relation to the disposal of 
the product as waste, including 'take back- obligations'. It will study the general responsibilities of 
producers and importers in Norwegian and international law, independently or in addition to the special 
rules for certain groups of products. 
The main element of the project will be a PhD thesis on one or a few selected topics within the broad 
field of producer responsibility. Topics related to the transnational problems and relations between 
national law and international law, will have a priority.  

Prosjekt Nordsjøen og videre  

Prosjektperiode: 2016 – 2020 
Budsjett: 560 000 
Finansiering: Advokatfirma Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva & Associados, Sociedade de 

Advogados, RL. 
Prosjektleder: Eduardo G. Pereira, forsker 
Om prosjektet:  
Erfaringer fra Nordsjøen: Hva karakteriserer i hovedsak norske og britiske modeller for petroleumsleting, 
produksjon og forsyninger? I hvilken utstrekning er disse modellene relevante for å utforme tilsvarende 
modeller i andre land som har betydelige eller potensielle oljeressurser? 
Modellene vil bli sammenliknet med jurisdiksjon i Brasil, Øst-Timor, Angola, Mosambik, Sao Tomé og 
Principe, Ekvatorial-Guinea og Uganda. 
Dette toårige prosjektet skal resultere i bokutgivelse og seminarer for å spre resultater og anbefalinger 
til utvalgte land og industrivirksomhet. 

Bruk og misbruk av havbunnen 

Prosjektperiode: 2016  
Budsjett: 132 000 
Finansiering: NFR 
Prosjektleder: Catherine Banet, 1. amanuensis 
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Om prosjektet:  
Utnyttelsen av havbunnen er stadig økende uten at et tilstrekkelig juridisk rammeverk nødvendigvis er 
på plass. Bruk av havbunnen omfatter leting og utvinning av olje og gass, legging av infrastruktur 
(inkludert rørledninger og kabler), mineralutvinning, avfallshåndtering, bruk av biologiske ressurser, 
militære anvendelser, utnyttelse av energiressurser i havet, kulturminner og rekreasjonsområder. Ny 
bruk av havbunnen kan også omfatte lagring av karbondioksid, økt utvinning av mineralressurser, og et 
økende antall infrastruktur-innretninger som legges på havbunnen. 
 
Den teknologiske utviklingen gjør tilgangen til havbunnen enklere og skaper nye muligheter, men 
samtidig øker risikoen for unødige inngrep, konflikter og forurensning. Havbunnens store miljømessige 
verdi skaper bekymring, fordi havbunnen er gitt som en felles arv til menneskeheten. Derfor er det viktig 
å få på plass regler som kan beskytte den. 
 
Politiske virkemidler og utviklingen av fornybar energi i Europa (Remix)                                        

Prosjektperiode: 2015-18                                                                                                                                            

Budsjett: 680 000                                                                                                                                                      

Finansiering: NFR                                                                                                                                                            

Prosjektleder: Catherine Banet, 1. amanuensis                                                                                                                      

Om prosjektet: Prosjektets mål er å etablere et sett av velfungerende regler som kan bidra til en god 

fordeling av fornybar energi i Europa. Grunnen til dette er flere: Finanskrisen har lagt press på offentlig 

finansiering av fornybar energi, og det er utfordringer knyttet til en voksende produksjon av fornybar 

elektrisitet. I tillegg viser den pågående krisen i Ukraina at det er viktig å sikre tilgang på rimelig energi. 

Prosjektet tar for seg to hovedspørsmål: I hvilken grad har EUs politikk på området vært styrende for 
landenes utvikling innen fornybar energi - og hvordan er utsiktene fremover?  
Hvilke tiltak kan gjøres for å forbedre reglene på dette området? EUs klima- og energipolitiske mål 
(2030-målene) og EUs regler for statsstøtte vil bli drøftet.  
 
Kystsoneforvaltning (i samarbeid med bla NMBU)                                                                                                                                 
Prosjektperiode: (mer info kommer)                                                                                                                                                            
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