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Redaksjonen per i dag 

Redaksjonen har bestått av følgende medlemmer:  

• Henriette Nilsson Tøssebro (redaktør), stipendiat ved Institutt for offentlig rett, UiO 

• Agnes Andenæs, (redaksjonssekretær) student ved Master i rettsvitenskap ved UiO 

• Thomas Malmer Berge, seniorrådgiver ved Nasjonal institusjon for 

menneskerettigheter  

• Johannes F. Nielsen, rådgiver ved Sivilombudsmannen, avd. for forebygging av tortur 

• Hans Morten Haugen, professor ved VID Vitenskapelige Høgskole 

• Nils Gunner Skretting, stipendiat ved Institutt for offentlig rett ved UiO 

• River Hustad, Norsk Senter for menneskerettigheter, UiO 

• Vjosa Maxuni (ansvarlig for sosiale medier) advokatfullmektig i Hjort  

• Hadi Strømmen Lile, førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold  

 

Thomas Frøberg, Anniken Sørlie og Julia Köhler-Olsen har trukket seg fra redaksjonen. 

Begrunnelsene handler om prioritering av tid og jobb. Nils Gunnar Skretting er ny i 

redaksjonen og Henriette overtok som redaktør for tidsskriftet i midten av mars etter Hadi 

Lile.  

 

Forlaget 

Samarbeidet med Universitetsforlaget har vært veldig bra i 2019. De har tilpasset seg den 

økonomiske situasjonen.  

 

Markedsføring 

Vi har opprettet Twitter-konto og LinkdIn-profil for KJ. Dette i tillegg til Facebook-profil og 

lanseringsseminarer. Det har gitt uttelling og tidsskriftet har blitt godt lest. I alle fall noen av 

artiklene våre. Lars Gules artikkel, om Fremmedkrigere og terror, var oppe som nr. én blant 

de mest leste artiklene på idunn.   

 

Publisering og bidrag 

Det har kommet ut tre hefter av KJ for 2019. Fire av artiklene har vært fagfellevurderte og fire 

av artiklene har vært såkalte fagartikler, i tillegg til lederne. Vi har en bedring av tilfang av 

artikler i 2019 sammenlignet med 2018 og vi merker at det er blitt mer populært å publisere i 

Kritisk juss. Vi har en god andel artikler inne og ligger dermed godt an for 2020.  

 

Økonomi og abonnenter  

Se RPF økonomirapport.  

 

Ny redaktør 

Styret besluttet å sette i gang prosessen med å finne en ny redaktør til tidsskriftet. 

Beslutningen ble tatt uten å snakke med sittende redaktør og uten å snakke med forlaget. Men 

uansett, Hadi Strømmen Lile har vært redaktør i 6 år og det kunne være på tide med en ny 

redaktør. Vervet som redaktør ble utlyst bredt og det ble satt ned en egen 

redaktøransettelseskomité som bestod av medlemmer fra styret og redaksjonen. Henriette 

Nilsson Tøssebro ble innstilt som ny redaktør. Det har vært en overgangsperiode der Hadi har 

fungert som redaktør i noen måneder fram til Henriette var ferdig med sin disputas i midten 

av mars. Henriette overtok som redaktør med fult redaktøransvar 16. mars 2019.  


