
             
 

 

PluriCourts, Domstoladministrasjonen og Domstolkommisjonen 

inviterer til 

 
Ryssdalseminaret 2018 

 

Domstolenes utfordringer: 
Uavhengighet, kvalitet og effektivitet  

 

5. november kl. 09:00-16:30  

Sted: Professorboligen, Juridisk fakultet, Universitet i Oslo 
 

 
Bakgrunn for seminaret  
Det femte Ryssdal-seminaret arrangeres mandag 5. november på Universitetet i Oslo. Arrangør 
er PluriCourts, Senter for forskning om internasjonale domstolers legitimitet, ved Universitetet 
i Oslo, i samarbeid med Domstoladministrasjonen og Domstolkommisjonen. Formålet med 
årets seminar er å samle dommere, forskere og andre interesserte for å gi innspill til 
Kommisjonen på sentrale rettspolitiske spørsmål.  
 
Om Domstolkommisjonen her: 
 
Konferansen tar opp to hovedtemaer:  

1. domstolenes uavhengighet og  
2. kvalitet kontra effektivitet i domstolene. 

 
Domstolenes og dommernes uavhengighet var tema for Ryssdal-seminaret også i 2016. Siden 
da har vi sett et økende press på domstolene i flere europeiske land. Innlederne vil ta opp 
denne utviklingen, og vil analysere hvilken betydning dette har for norske domstoler. Vi stiller 
også spørsmålet om hvordan hensynene til demokratisk styring og uavhengighet kan forenes. 
 
Kvalitet kontra effektivitet vil ta opp to undertemaer: 

• Domstollederens rolle for å sikre effektivitet 
• Uavhengighet og spesialisering av domstolene. 

 
 

https://www.regjeringen.no/no/dep/jd/org/styre-rad-og-utval/tidsbegrensede-styrer-rad-og-utvalg/domstolkommisjonen/id2565732/


 
 

 
Program 
 
09:00 – 09:15 Åpning av konferansen  
 Andreas Føllesdal, professor og senterleder ved PluriCourts 

Yngve Svendsen, leder av Domstolskommisjonen  
 

 
Del I: Domstolens uavhengighet  
 
09:15 – 09:45 Nasjonale domstoler under press – et europeisk perspektiv 

Jan Helgesen, førsteamanuensis emeritus, Universitetet i Oslo og medlem av 
Venezia-kommisjonen  

 
09:45 – 10:30 Internasjonale domstolers uavhengighet – perspektiver fra EMD 
 Erik Møse, dommer ved Høyesterett  
 
 
10:30 – 11:00  Kaffepause  
  
  
11:00 –11:30 Norske perspektiver på domstolenes uavhengighet 

Inge Lorange Backer, professor emeritus ved juridisk fakultet, Universitetet 
i Oslo  

 Nils Asbjørn Engstad, dommer ved Hålogaland lagmannsrett  
   
11:30 – 12:30 Paneldebatt om norske perspektiver på domstolens uavhengighet   

 
Debatten ledes av Geir Ulfstein, professor og senterleder ved PluriCourts 
 
Deltagere: 
Inge Lorange Backer, professor emeritus, juridisk fakultet, Universitetet i 
Oslo  
Nils Asbjørn Engstad, dommer ved Hålogaland lagmannsrett 
Anine Kierulf, fagdirektør ved Norges nasjonale institusjon for 
menneskerettigheter  
Øyvind Østerud, professor ved institutt for statsvitenskap, Universitetet i 
Oslo  
Sven Marius Urke, direktør i Domstoladministrasjonen og medlem av 
Domstolkommisjonen  

   
12:30 – 13:30 Lunsj 
 
 
 
 
 



 
 
Del II Kvalitet kontra effektivitet 
 
13:30 – 13:50 Betydningen av domstolledelse for å gjøre domstolene mer effektive 
 Geir Engebretsen, tidligere sorenskriver i Oslo tingrett  
 
13:50 – 14:45 Spesialisering av domstolene 

Jørn Øyrehagen Sunde, professor, juridisk fakultet, Universitetet i Bergen,   
Ragna Aarli, professor, juridisk fakultet, Universitetet i Bergen 

 
 
14:45 – 15:00 Kaffepause  
 
           
15:00 – 16:00 Paneldebatt om kvalitet kontra effektivitet 

Debatten ledes av Bård Tønder, Styreleder Domstoladministrasjonen 
  
 Deltagere: 

Mette Yvonne Larsen, advokat ved Advokatfirmaet Mette Yvonne Larsen & 
Co  
Geir Engebretsen, tidligere justitiarius i Oslo tingrett  
Ragna Aarli, professor, juridisk fakultet, Universitetet i Bergen 
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