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Redaksjonen  
Redaksjonen har bestått av følgende medlemmer:  

• Henriette Nilsson Tøssebro (redaktør) 
• Hadi Strømmen Lile  
• Hans Morten Haugen 
• Nils Gunnar Skretting 

 
Agnes Andenæs har fungert som redaksjonssekretær.  
 
Mot slutten av året ble redaksjonen utvidet med Marius Emberland. Hadi Strømmen Lile 
trakk seg fra redaksjonen. 
 
Tidsskriftet har fått et nytt redaksjonsråd, som nå består av: 

Jørgen Aall, professor, Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen (statsrett) 
Kristian Andenæs, professor emeritus, Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Det 
juridiske fakultet, Universitetet i Oslo (rettssosiologi) 
Tarjei Bekkedal, professor, studiedekan, Institutt for privatrett, Det juridiske fakultet, 
Universitetet i Oslo (europarett, rettsteori, statsrett) 
Lena Bendiksen, dr. juris, professor, dekan, Det juridiske fakultet ved UiT Norges 
arktiske universitet (barne- og familierett) 
Jan Fridthjof Bernt, professor emeritus, Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen 
(forvaltningsrett, rettsteori) 
Hans Petter Graver, professor, Institutt for privatrett, Det juridiske fakultet, 
Universitetet i Oslo (forvaltningsrett, rettssosiologi, rettsteori) 
Eirik Holmøyvik, professor, Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen 
(rettshistorie, statsrett) 
Ole Andreas Rognstad, dr. juris, professor, Institutt for privatrett, Det juridiske 
fakultet, Universitetet i Oslo (opphavsrett) 
Magne Strandberg, professor, Det juridiske fakultet, Universitetet i 
Bergen (sivilprosess) 
Karl Harald Søvig, dr. juris, professor, Det juridiske faktultet, Universitetet i Bergen 
(helse- og sosialrett, forvaltningsrett) 

 
Redaksjonsrådet vil ta aktiv del som faste fagfeller og dessuten gi innspill til tidsskriftets 
profilering og redaksjonelle arbeid på et årlig møte. 
 
Forlaget 
Samarbeidet med Universitetsforlaget har fungert bra. Vår hovedkontakt er Maud Hol.  
 
Markedsføring 
Rettspolitisk forening har stått for markedsføringen av tidsskriftet. De har blant annet 
arrangert et webinar «Kan litteraturen si noe om hvordan retten bør være?» om Jussi 
Pedersens artikkel, se https://www.facebook.com/events/351328752866642/  og 
https://www.idunn.no/kritisk_juss/2020/02/hjorth-
soestrenes_romaner_arv_og_miljoe_og_fri_vilje_romane?fbclid=IwAR1lQmW3fuDabrac9W
jmJhy7gOvJe5imsGXRKvINDR2IkFBIonZxShnGrnw.  
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De vil også arrangeres et seminar om temanummeret 03/2020 Rettspragmatisme, se 
https://www.facebook.com/events/400240104413080. 
 
 
Publisering og bidrag 
I 2020 har vi publisert to hefter og ett temanummer. I nr. 1 var to av fire artikler 
fagfellevurderte. I nr. 2 var to av fire artikler fagfellevurderte. I nr. 3 (temanummeret) var 
samtlige artikler fagfellevurderte.  
 
 
Økonomi og abonnenter  
Tidsskriftet har fått innvilget støtte på kr. 333 700 for perioden 2021 til 2024 fra UNIT, noe 
som muliggjør fire hefter i året.  
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