
             

 

 

Ryssdalseminaret 2019 

Kunstig intelligens og alternative tvisteløsningsmetoder 

 

Mandag 7. oktober 2019 09:00-16:30 

Sted: Professorboligen, Universitet i Oslo 

 

Bakgrunn for seminaret 

 

Ryssdalseminaret arrangeres i år for 6. gang. Formålet med seminaret er i Rolv 

Ryssdals ånd å ta opp spørsmål om norsk og internasjonal rett og 

menneskerettigheter, og samspillet mellom disse. Årets seminar arrangeres på 

samme måte som fjorårets i samarbeid med Domstolkommisjonen og 

Domstoladministrasjonen, og tar sikte på å gi innspill til kommisjonens arbeid. 

Det er valgt to hovedtemaer: Digitalisering (kunstig intelligens) og alternative 

tvisteløsningsmetoder. Innlederne har bred erfaring fra forskning og praktisk 

rettsliv. Det legges også opp til å gi god tid til debatt og innspill fra salen. 

 

Seminaret er åpent for alle, og tar først og fremst sikte på dommere og forskere. 

 

 

  



Program 

09.00 - 09:15 Åpning av seminaret 

Geir Ulfstein, professor og leder av PluriCourts, Universitet i 

Oslo  

Yngve Svendsen, leder av Domstolkommisjonen  

 

Tema I: Kan kunstig intelligens erstatte dommerskjønnet? 

Ordstyrer: professor Geir Ulfstein 

09.15 – 10:30 Den digitale dommer 

Malcolm Langford, professor ved det juridiske fakultet, 
Universitetet i Oslo 

Ragna Aarli, professor ved det juridiske fakultet, Universitetet 
i Bergen 

Arne Krokan, professor i sosiologi ved institutt for sosiologi 
og statsvitenskap, NTNU 

Frederik Waage, førsteamanuensis ved det juridiske fakultet, 
Syddansk Universitet 

 

10.30 – 11:00 Kaffepause 

11.00 - 12:00 Spørsmål og diskusjon 

12.00 – 12:45 Lunsj 

 

Tema II: Alternative tvisteløsningsmetoder – trussel eller mulighet? 

Ordstyrer: Morten Ruud, Spesialrådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet og forsker ved 
PluriCourts 

12.45 – 14:00 Domstolene og lavterskel sivil tvisteløsning 

Hanne Bjurstrøm, likestillings- og diskrimineringsombud, 

tidligere statsråd og advokat hos regjeringsadvokaten 

Hans Petter Graver, professor ved det juridiske fakultet, 

Universitet i Oslo 

Arne Ringnes, høyesterettsdommer, Norges Høyesterett 



 

14.00 - 14:30 Kaffepause 

 

14.30 – 15:15  Voldgift – en trussel eller avlastning for domstolene? 

Nasjonal og internasjonal voldgift  

Giuditta Cordero Moss, professor ved det juridiske fakultetet, 

Universitet i Oslo  

Hva bestemmer valg av voldgift eller domstolsbehandling? 

Kristine Ryssdal, Execute Vice President, General Counsel, 

Yara 

Internasjonale investeringstvister 

Ivar Alvik, professor ved det juridiske fakultet, Universitet i 

Oslo  

 

15.15 – 16:30 Avsluttende refleksjoner 

Hans Petter Graver, professor ved det juridiske fakultet, 

Universitet i Oslo 

Hanne Bjurstrøm, likestillings- og diskrimineringsombud, 

tidligere statsråd og advokat hos regjeringsadvokaten 

Arne Ringnes, høyesterettsdommer, Norges Høyesterett 

Emilie Enger Mehl, Stortingsrepresentant for Senterpartiet, 

Medlem av Justiskomiteen 

 

 


