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Forslag til eksterne medlemmer til fakultetsstyret for perioden 01.01.20-31.12.23 
I Styrings- og administrasjonsreglement for Det juridiske fakultet, § 3, fremgår det at 
fakultetsstyret skal ha to eksterne medlemmer, hver med sin personlige vara, oppnevnt av rektor 
etter forslag fra fakultetsstyret. Dette er i henhold til Normalregler for fakulteter, § 2-2.  

Ved har fakultetet er det tradisjon for at privat og offentlig sektor er representert med hvert sitt 
faste medlem med personlige vara. I tillegg skal det være kjønnsbalanse.   

Dagens to faste eksterne medlemmer er advokat Jan Einar Barbo og lagmann Ellen Mo. Begge har 
innehatt sine verv i to valgperioder, og de kan etter UiOs valgreglement § 2 annet ledd ikke 
gjenoppnevnes.  

Etter ønske fra fakultetets ledelse har administrasjonen forespurt advokat Siri Teigum ved 
Thommessen, som har vært Barbos personlig vara, om hun kan påta seg vervet som fast medlem 
for kommende valgperiode. Teigum har god kjennskap til fakultetet og styrets arbeid etter bl.a. to 
perioder som varamedlem. Teigum har takket ja til å være medlem for kommende valgperiode.  

Av- og påtroppende dekan har etter innspill fra instituttlederne forespurt advokat Are Stenvik ved 
BAHR om han kan påta seg vervet som personlig vara for Teigum. Stenvik har tidligere jobbet ved 
fakultetet som professor, og han har også vært prodekan for forskning i fire år. Stenvik har takket 
ja til å være varamedlem i kommende valgperiode. 

Fakultetet har foreløpig ikke fått på plass eksterne medlemmer fra offentlig sektor. Her må det 
være et mannlig fast medlem og en kvinnelig vara. Dekanen jobber videre med dette, og vi vil 
derfor be styret om å vedta forslaget til eksterne medlemmer fra offentlig sektor på sirkulasjon før 
jul. 

Vedtaksforslag: 

Fakultetsstyret foreslår følgende eksterne medlemmer fra privat sektor for perioden 01.01.20-
31.12.23: 

• Advokat Siri Teigum som fast medlem med advokat Are Stenvik som personlig vara 
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Fakultetsstyret vil vedta forslag til eksterne medlemmer fra offentlig sektor på 
sirkulasjonsbehandling før jul.  

Når alle forslagene er klare, oversendes disse samlet til rektor som oppnevner de eksterne 
medlemmene. 

 

Med hilsen 
 
Benedicte Rustad 
fakultetsdirektør 

Eirik Haakstad 
Seksjonssjef 
 

 
Vedlegg: 

1. Presentasjon av de foreslåtte kandidatene 
2. Styrings- og administrasjonsreglement for Det juridiske fakultet, § 3 
3. Normalregler for fakulteter ved UiO, § 2-2 

 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. 
 
 
 
Saksbehandler: 
Eirik Haakstad, +4722859331, eirik.haakstad@jus.uio.no 



TEAMET VÅRT SIRI TEIGUM

PARTNER // OSLO 

Siri Teigum 

Meny Finn folk 



KONTAKT

+4723111121

+4790912355

ste@thommessen.no

Last ned vCard

Siri leder Thommessens arbeid med EU/EØS- og konkurranserett, herunder også 

statstøtterett og anskaffelsesrett. Hun bistår med rådgivning, forhandlinger og tvisteløsning 

og rangeres i tet innenfor disse fagområdene. Hun har hatt ansvaret for klarering av en 

rekke komplekse fusjoner og oppkjøp. Hun har ført ulike typer EØS- og konkurransesaker i 

EFTA-domstolen, EF-domstolen og norske domstoler, og tar også oppgaver som 

voldgiftsdommer. Siri er styreleder i Folketrygdfondet og styremedlem i Gyldendal ASA 

Kompetanseområde

EU/EØS- OG KONKURRANSERETT

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

Utmerkelser Arbeidserfaring

Utdanning Publikasjoner

2019 Finansavisens Advokatundersøkelse

1. plass, Konkurranserett 

2019 The Legal 500

Leading Individual (Hall of Fame), EU and competition 

Meny Finn folk 



Teigum is 'probably the best EU and competition lawyer in Norway'.

2019 Chambers & Partners Europe

Star Individual, Competition/Antitrust 

Siri Teigum "excels in competition law." She is widely regarded as "one of 

the sharpest lawyers in Norway."

2019 Chambers & Partners Europe

Rangert, Competition/Antitrust: Public Procurement 

Siri Teigum "excels in competition law." She is widely regarded as "one of 

the sharpest lawyers in Norway."

2019 Who's Who Legal

Recommended, Competition 

2019 Who's Who Legal

Recommended, Government Contracts 

2018 Best Lawyers

Recognized Lawyer, Competition/Antitrust 

juli 1996 Partner, Oslo, Thommessen

september 1992 

juni 1996 Advokatfullmektig/advokat, Oslo, 

Thommessen

september 1989 

desember 1991 Legal secretary, Siri bisto EFTA 

landene som juridisk sekretær under 

EØS-forhandlingene. Hennes 

hovedoppgave var utforming av EØS 

Meny Finn folk 



konkurransereglene, herunder de 

institusjonelle og prosessuelle 

løsningene for tilsyn og 

domstolskontroll., EFTA Sekretariatet

januar 1988 

august 1989 Førstekonsulent, Justisdepartementet, 

lovavdelingen

august 1985 

desember 1987 Vitenskapelig assistent/stipendiat, 

Universitetet i Oslo, juridisk fakultet

juni 2015 

juni 2015 Eksamen i Grunnleggende 

prosjektledelse (5 studiepoeng)

Skema Business School 

august 1980 

desember 1987 Cand jur

Universitetet i Oslo 

august 1984 

juni 1985 Diploma in Advanced European 

Studies

Collège d'Europe 

2017 "Om samarbeid har som formål å begrense konkurransen", leder i "Lov og 

Rett" 

2017 "Prosjektsamarbeid: Kan vi fortsatt inngi felles tilbud på offentlige 

kontrakter?", artikkel på bygg.no 

2017 Kapittel om Norge i "Getting the Deal Through: Dominance 2017" 

Meny Finn folk 



2016 "Om viltvoksende nemnder og betydningen av å luke bed", leder i "Lov og 

Rett" 

2016 "Competition Law: A National Perspective", kapittel i "The Handbook of 

EEA Law" 

2013 Kapittel om Norge i "Competition and Cartel Leniency multi-jurisdictional 

guide" 

2012 Kapittel om Norge i "Lex Mundi Pre-Merger Notification Guide" 

2012 "Ble unntatt fra anskaffelsesreglene, artikkel i "Energi" 

2011 "Doing Justice in the EFTA Court - Some Reflections on Procedural 

Fundamental Rights", artikkel i Judicial Protection in the European 

Economic Area 

2009 "Konkurranseloven og rettssikkerhet - Behov for revisjon av 

konkurranseloven", artikkel i "Konkurranseloven fem år - erfaringer og 

reformbehov", NHO publikasjon 

2006 Kapittel om Norge i "International Stock Purchase Acquisitions: 

Summaries of International Law" 

2005 "The EFTA Court - Ten Years On" 

2005 Kapittel om Norge i "Merger Control Worldwide" 

Meny Finn folk 



2004 "Håndbok Konkurranseloven", NHO publikasjon 

2004 "Konkurransetilsynets virksomhet under konkurranseloven av 2004 - sett 

fra partene og deres advokaters side", artikkel i Jubileumsskrift til 

Konkurransetilsynet 

2004 "Effektivitet eller rettssikkerhet? Håndhevning av konkurranseloven 

2004", artikkel i "Tidsskrift for forretningsjus 10 år" 

2004 "Kontroll med oppkjøp og fusjoner under ny norsk konkurranselov", 

artikkel i "Tidsskrift for forretningsjus 10 år" 

2002 Kapittel om Norge i "IFLR Competition & Antitrust" 

1999 Kapittel om Norge i "Getting the Deal Through" 

1999 "Konkurranseloven: med kommentarer" 

1998 "Konkurranse- og markedsføringsrett", kapittel i "Knophs oversikt over 

Norges rett" 

1997 "Norwegian Telecommunication Law", artikkel i IFLR special supplement 

1997 "Konkurransereglene og kraftmarkedet: oversikt over hovedreglene", 

kapittel i "Vassdrags- og energirett" 

1995 

Meny Finn folk 



"Landbruks- og næringsmiddelssektoren og konkurranseretten - 

andelslagenes konkurranserettslige stilling", Institutet för internationell 

ekonomisk rätt, Nordisk Råd for forskning i Europæisk Integrationsret 

1994 "EØS-avtalens betydning for forvaltningen", artikkel i "Kritisk juss" 

1994 "Presentation of the EEA Agreement and Its Institutional Set-Up", kapittel 

i "EEA Competition Law" 

1993 "Nasjonal og Europeisk konkurranserett", artikkel i Det 33. nordiske 

juristmøte 

1993 "EØS-avtalens konkurranseregler - har de praktisk betydning?", artikkel i 

"Inforum" 

1993 "Konkurranserett og konkurransepolitikk i EØS: nye utfordringer for 

norsk næringsliv?", artikkel i Praktisk økonomi & ledelse 

1993 "Har EØS-avtalen noen praktisk interesse?", artikkel i "Praktisk økonomi 

& ledelse" 

Meny Finn folk 
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London
Paternoster House 2nd floor

65 St Paul’s Churchyard

EC4M 8AB London

+44 207 920 3090

Personvern
Thommessen benytter informasjonskapsler på sine 

nettsider. Les mer om hvordan vi behandler 

personopplysninger her.

Personvernerklæring

Erklæring om informasjonskapsler

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meny Finn folk 



ADVOKATFIRMAET THOMMESSEN AS
ORG.NR. 957 423 248 
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Tvisteløsning, Digital innovasjon, Forsikring,

Immaterialrett, Kontraktsrett, Life Sciences,

Personvern

PARTNER

Are
Stenvik

+47 

95050502

+47 21 016 

650

ast@bahr.no

ALLE MEDARBEIDERE

VCARD

KOMPETANSEOMRÅDER

SØK MENY







Are Stenvik har spesialkompetanse innenfor 

immaterialrett, erstatningsrett og kontraktsrett. 

Han har tidligere vært professor ved 

Universitetet i Oslo, hvor han underviste og 

forsket innenfor disse områdene. Stenvik har 

publisert bøker om bl.a. erstatningsrett, 

patentrett, varemerkerett og designrett, samt 

en rekke artikler innenfor disse og andre 

områder. Han arbeider hovedsakelig med 

prosedyre og rådgivning knyttet til teknologi 

og teknologiutvikling, herunder med 

forsknings- og utviklingsavtaler, lisensavtaler 

og overdragelse av teknologiselskaper.

The "impressive" Are Stenvik is renowned as an 
expert in patent law. While he is highly active in 
patent disputes, he also has impressive expertise of 
trade mark and copyright laws in the media and 
broadcasting sector. Clients highlight his "experience, 
competency and commitment to the case."
Chambers Europe 

SØK MENY



Arbeidserfaring

2011 - nå 

Partner, BAHR

2002 - 2010 

Professor, Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo

1996 - 2001 

Stipendiat, Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo

1990 - 1996 

Advokatfullmektig og advokat, BAHR

Utdanning

2016 

Møterett for Høyesterett

2001 

Dr.juris

1990 

Cand.jur, Universitet i Oslo

Advokatfirmaet BAHR AS

Tjuvholmen allé 16, 0252 Oslo 

(veibeskrivelse)

Postboks 1524 Vika, 0117 Oslo

+47 21 00 00 50

post@bahr.no

NO 919 513 063 MVA

Hold meg oppdatert |

Personvernerklæring og 

bruk av 

informasjonskapsler |

Kart og veibeskrivelse

Opphavsrett 2018 

Design og utvikling av Tanken 

Bak 

SØK MENY
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Styrings- og administrasjonsreglement 
for Det juridiske fakultet  

Vedtatt av fakultetsstyret 14. desember 2018, godkjent av rektor 18. februar 2019. 

§ 3. Fakultetsstyrets sammensetning 
Fakultetsstyret har 11 representanter fordelt slik: 

1. Dekan og dekanens stedfortreder. Dekanen er fakultetsstyrets leder, 
dekanens stedfortreder er nestleder og den andre prodekanen er 
vararepresentant. 

2. 2 representanter valgt av og blant de ansatte i faste vitenskapelige stillinger. 
Det velges 4 vararepresentanter i rangert rekkefølge. 

3. 1 representant valgt av og blant ansatte i midlertidige vitenskapelige 
stillinger. Det velges 2 vararepresentanter i rangert rekkefølge. 

4. 2 eksterne medlemmer oppnevnt av rektor etter nominasjon fra 
fakultetsstyret. Det oppnevnes et personlig varamedlem for hvert medlem. 

5. 3 studentrepresentanter valgt av studentene hvorav én student er uavhengig 
av Juridisk studentutvalg (JSU). 

6. 1 representant valgt av og blant de teknisk og administrativt ansatte. Det 
velges 2 vararepresentanter i rangert rekkefølge. 

 

Normalregler for fakulteter  

Vedtatt av Universitetsstyret 8. september 2003, justert 26. januar 2006 og 1. mars 

2012 

§ 2-2 Sammensetning 

Fakultetsstyret ledes av dekanen med prodekan som nestleder, og skal ha 9 eller 11 
medlemmer. Studentene skal være representert med minst 20 prosent og aldri mindre enn to 
av medlemmene. Det teknisk-administrative personalet skal ha ett medlem. Minst to, 
maksimalt tre medlemmer skal være eksterne. I et styre med tre eksterne medlemmer kan ett 
av disse komme fra en annen enhet ved UiO. Sammensetningen av fakultetsstyret vedtas av 
fakultetsstyret selv innenfor disse rammene: 

• Dekan og prodekan velges eller tilsettes i samsvar med nærmere fastsatte regler 
vedtatt av universitetsstyret. Fakultetsstyret kan vedta at prodekan oppnevnes av 
dekan. Jf. Reglement for tilsetting og valg av ledere ved fakulteter og institutter. 

• De eksterne representantene oppnevnes av rektor på fullmakt etter forslag fra 
fakultetsstyret. 

• Studentrepresentantene velges av studentene på grunnlag av UiOs valgregler 



• " Vitenskapelige tilsatte (fast og midlertidig) og representanter for det teknisk-
administrative personalet velges av de grupper de utgår fra, i samsvar med nærmere 
fastsatte regler. 

Det velges minst én vararepresentant for det teknisk-administrative personalet. For de øvrige 
grupper velges/oppnevnes minst to vararepresentanter. 
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