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Redaksjonen  
Redaksjonen har bestått av følgende medlemmer:  

• Henriette Nilsson Tøssebro (redaktør) 
• Marius Emberland 
• Hans Morten Haugen 
• Nils Gunnar Skretting 

 
Agnes Andenæs har fungert som redaksjonssekretær.  
 
Redaksjonen gjennomførte et digitalt samarbeidsmøte med redaksjonsrådet den 17. mars 
2021. På møtet redegjorde Universitetsforlaget ved Maud Hol følgende statistikk:  

 
Den høye leserstatistikken gjør at Kritisk Juss har flere leserklikk enn f.eks. Lov og Rett. 
Tarjei Bekkedal foretok en kritisk gjennomgang av året som har vært. Han mente at de 
vitenskapelige artiklene holder høy kvalitet, og fagfellene gir særlig gode innspill. Tematisk 
er tidsskriftet ukommersiellt, og utpreget offentligrettslig. Hovedfokus på sårbare grupper i 
samfunnet som står svakt i å hevde sin rettsstilling. Eirik Holmøyvik ga noen anbefalinger i 
året som kommer. Han anbefalte blant annet å utvide profilen/tematikken og løfte blikket.  
 
I august 2021 gjennomførte redaksjonen et digitalt høstseminar med henblikk på å bli bedre 
kjent med forskermiljøet i Bergen. Jon Petter Rui holdt et foredrag om rettspolitisk metode 
som ble kommentert av Martin Mindestrømmen og Hans Morten Haugen. Bjørn Østenstad 
holdt en presentasjon om selvbestemmelse for psykisk syke, kommentert av Johan Boucht 
samt Jørn Jacobsen. UiB imponerte med sitt tekniske utstyr og personell. Seminaret ble 
finansiert av Rettspolitisk forening. 
 

 



 
 
Forlaget 
Samarbeidet med Universitetsforlaget har fungert bra. Fra november ble vår hovedkontakt 
Maul Hol erstattet med Silje Morsman.  
 
Markedsføring 
Rettspolitisk forening har stått for markedsføringen av tidsskriftet. Rettspolitisk forening har 
kontoer på Facebook og Twitter. Disse har blitt benyttet til å promotere lanseringen av nye 
utgaver av Kritisk Juss. Fra november har Erik Rustad Markussen vært tidsskriftets SoMe-
ansvarlig. Dette har vært svært positivt for å promotere ikke bare nye lanseringer, men også 
enkeltartikler i større grad. 
 
Rettspolitisk forening avholder lanseringsarrangementer tilknyttet utgivelser av Kritisk Juss. I 
2021 har vi avholdt to lanseringsarrangementer, i forbindelse med årets tredje og fjerde 
utgivelse. 
 
Det første arrangementet handlet om rettspragmatisme. Deltakerne var Tor-Inge Harbo, Ole 
Gjems-Onstad og Vibeke Blaker Strand. På grunn av smittevernsrestriksjoner, ble 
arrangementet avholdt digitalt via Zoom, torsdag 4. mars 2021 kl. 19 til 20. Seminaret tok for 
seg hva rettspragmatisme er og hvordan den kan skape debatt, med utgangspunkt i Ole 
Gjems-Onstads artikkel i Kritisk Juss om manglende konsekvenstenkning i 
menneskerettsjussen. 
 
Foreningen promoterte arrangementet spesielt inn mot studenter som tok fag som Metode- og 
etikk, Rettsfilosofi, menneskerettigheter og studenter som skulle skrive masteroppgave. For å 
promotere arrangementet ble arrangementet promotert på Facebook, Twitter og via et 
nyhetsbrev.  
 
Arrangementet hadde relativt god deltakelse med rundt 40 lyttere. 
 
Det andre arrangementet ble arrangert i forbindelse med lanseringen av den fjerde utgaven. Vi 
inviterte professor ved UiO Anders Løvlie til å presentere sin artikkel om ugyldighet i 
forvaltningsretten. Arrangementet ble holdt på Frokostkjelleren studentpub 6. desember. I 
tillegg hadde vi med oss Sigrid Stokstad, førsteamanuensis ved UiO, som skulle kommentere 
artikkelen til Løvlie.  
 
Vi forsøkte å rette arrangementet mot studenter som skulle ha eksamen i forvaltningsrett, men 
det kom kanskje litt tett opp mot eksamen da det ikke var veldig godt besøkt. Det som derimot 
var meget positivt var at tilhørerne absolutt fikk valuta for pengene på dette 
gratisarrangementet. Tilhørerne var stort sett studenter. De ble sittende igjen å diskutere 
forvaltningsrettslige temaer med Løvlie og Stokstad til langt ut på kvelden. Alt i alt var 
foreningen derfor veldig fornøyde med arrangementet.  
 
Foreningen promoterte også arrangementet som Kritisk Juss avholdte i Bergen. I tillegg til å 
benytte seg av Facebook og Twitter, ble det sendt e-poster til relevante studiesteder innenfor 
psykologi, kriminologi og juss. 
 
Oppsummert er det foreningens evaluering at promoteringen av Kritisk Juss har fungert 
relativt bra. Samtidig ser vi forbedringspunkter som vi skal jobbe med i neste styremøte. Vi 



tenker da spesielt på å være tidlig ute med å arrangere lanseringsarrangement, promotere 
arrangementer i de kanalene vi har, på skjermer på Domus Juridica, i nyhetsbrev og ved å 
sende e-poster til interesserte som vil ha faglig utbytte av arrangementene. Hvis dette 
kombineres med det gode samarbeidet med Erik, tror foreningen promoteringen av Kritisk 
Juss vil bli enda bedre i 2022/2023. 
 
Publisering og bidrag 
I 2021 har tidsskriftet publisert to hefter og ett dobbeltnummer. Nummer 1 (106 sider) 
var et temanummer om ny forvaltningslov. Temanummeret var et dobbeltnummer der tre av 
seks artikler var fagfellevurderte.  I nr. 3 (105 sider) var tre av seks artikler fagfellevurderte. I 
nr. 4 (155 sider) var to av tre 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 i denne perioden.  


