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1 Innledning 
Rettspolitisk forening ble stiftet i 1974, med formålene om blant annet å forsvare og utvikle 
sentrale rettsstatlige verdier, fremme kritiske diskusjoner av etablerte holdninger og etablerte 
institusjoner på rettslivets område, bevisstgjøre jurister om den samfunnsmessige sammen-
hengen jussen inngår i, og bedre sosiale svakerestiltes gruppers rettsstilling. 
 
Rettspolitisk forening har også i 2022 hatt et høyt aktivitetsnivå, både administrativt og faglig. 
Den administrative aktiviteten vil bli redegjort for i kapittel 2, den faglige aktiviteten i kapittel 
3. 
 
2 Administrasjon 
2.1 Styret og andre involverte 
Fra årsmøte 7. april 2022 har styret bestått av Hanna Aasen, Mathias Gravdehaug, Lars Arne-
sen, Marit Aarsland Loe, Jonathan Leifsson de Lange, Elisa Bogaard Vangen, Mira Stokke, 
Ksenia Anastasia Valland, Helena Aanstad, Victor Haaland, Ermal Veliqi og Petter Dines Ol-
sen. 
 
Petter ble valgt som leder på årsmøtet. Styret valgte deretter Marit som nestleder. Styrets opp-
gaver har vært fordelt på styremedlemmene etter denne inndelingen i ansvarsområder: 
 

- Elisa har hatt ansvar for foreningas økonomi. 
- Helena har fungert som sekretær. 
- Hanna har hatt ansvaret for medlemshåndtering. 
- Ermal har hatt ansvaret for sosiale medier. 
- Mathias har hatt ansvaret for å utarbeide og følge opp promoteringsplan for året. 
- Lars har hatt ansvaret for høringer. 
- Jonathan har hatt ansvaret for Kritisk juss-bloggen. 
- Mira har hatt ansvaret for nettsiden. 
- Anastasia og Victor har hatt ansvaret for arrangementer. 

 
Styret har møttes hver måned på Jusshuset i Skippergata 23. Det har vært et fint samlingspunkt. 
 
Høstseminaret 2022 ble arrangert av en egen komité, bestående av Lara Wiik, Anastasia Val-
land, Natascha Siegert, Ermal Veliqi og Petter Dines Olsen. 
 
Vi har også med hell mottatt hjelp fra eksterne bidragsytere i arbeidet med å svare på en høring, 
og ved å få tilsendt blogginnlegg skrevet av medlemmer og andre rettshjelptiltak. Det er vi 
svært takknemlige for. 
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2.2 Økonomi 
Foreninga har i 2022 gått kr 77 878 i overskudd. Foreninga gikk i underskudd i 2019 og 2020, 

utviklingen er dermed fortsatt stabil og positiv selv om overskuddet for 2022 er noe lavere enn 

overskuddet for 2021 (kr 92 816). Det skyldes trolig at medlemsinntektene er noe lavere, og at 

samtlige midler som var øremerket høstseminaret ble brukt på tilskuddsordning for studentdel-

takelse. Etter årsregnskapet er balansen på kr 537 427.  

 

Medlemsinntektene har gått noe ned siden fjoråret. Dette henger sammen med en liten nedgang 

i antall medlemmer, se punkt 2.3.1.  

 

Foreningas to største økonomiske forpliktelser er kostnader til utgivelse av Kritisk juss, og fi-

nansiering av det årlige rettspolitiske høstseminaret.  

 

Foreninga fikk i 2020 innvilget en treårig fullfinansiert støtte til utgivelse av Kritisk juss via 

Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning (Unit). Unit-støtten ut-

betales direkte til Universitetsforlaget. Inntekter og utgifter til Kritisk juss vil derfor ikke re-

flekteres på Rettspolitisk forenings budsjett og regnskap i perioden fra 2021 til 2023. Leder for 

foreninga er nå, sammen med redaksjonen for Kritisk juss, i søknadsprosessen for fornyelse av 

støtten fra Unit.  

 

Foreningas største utgift i 2022 var høstseminaret, som beløp seg på over kr 200 000. Kostnaden 

ligger nært fjoråret. Høstseminarets utvikling er positiv, med større antall deltakere enn tidligere 

år. Kostnadene til seminaret dekkes av tilskuddsordninger og påmeldingsavgift. Høstseminaret 

gikk i utgangspunktet i overskudd, men resterende midler ble brukt på å gi studenter som deltok 

en rimeligere påmeldingsavgift. Dette var mulig siden avgiften ble etterfakturert.  

 

Økonomiansvarlig og styreleder har det overordnede ansvaret for foreningas økonomi. Anders 

Brosveet ved Elden Advokatfirma AS er regnskapsfører for foreninga. I tillegg har styret fått 

hjelp fra Kajana Jeya fra samme firma og Ida Tønnessen. Denne hjelpen er vi veldig takknem-

lige for. 
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2.3 Medlemmer 
2.3.1 Antall medlemmer 
Per 4. mars 2023 hadde foreninga 301 medlemmer fra 335 medlemmer per 14. februar 2022. 
Dette er en nedgang på 34 medlemmer. Medlemstallet på 301 er medlemstallet etter at med-
lemmer som ikke hadde betalt kontingenten på to år var blitt meldt ut, noe som gjaldt ti med-
lemmer. Dette er en praksis foreninga startet med i fjor. 
 
Bortsett fra i fjor, hvor foreninga gikk fra 310 medlemmer til 335 medlemmer, så har trenden 
de siste årene vært at vi mister noen flere medlemmer enn vi får hvert år.  
 
Vi har antatt at trenden henger sammen med at Kritisk juss ikke lengre utgis på papir. Kritisk 
juss har vært en viktig del av foreningas medlemspleie, og når tidsskriftet ikke lengre sendes ut 
til medlemmene i posten går vi glipp av en mulighet til å minne medlemmene om vårt arbeid. 
Som en erstatning har vi gått over til å i større grad sende ut nyhetsbrev til medlemmene per e-
post. Utgivelsene av Kritisk juss er nå svært stabile, og det gir også et godt grunnlag for med-
lemspleie via digitale plattformer.  
 
Vi ser også at arrangementer, slik som Rettspolitisk kjepphest og lanseringsarrangementer for 
Kritisk juss er en viktig rekrutteringsarena – det kommer alltid noen kommer nye innmeldinger 
etter slike arrangementer. Styret har derfor satt søkelys på å synliggjøre muligheten for med-
lemskap under arrangementene vi har hatt, og har i tillegg minnet deltakerne om mulighetene 
for å bli medlem i etterkant av arrangementet i Facebook-arrangementene. 
 
I tillegg mener styret at en viktig form for medlemspleie er å videreføre arbeidet med å gi med-
lemmer mulighet til å engasjere seg i arbeidsgrupper for arrangementer og høringssvar. Dette 
er et arbeid som bør videreføres. Vi har det siste året fokusert på å opprette nærmere kontakt 
med Jussbuss og JURK gjennom introduksjon av foreninga for nyansatte medarbeidere og å 
invitere til sosiale arrangementer slik som høstseminaret.  
 
Resultatet for 2022 er imidlertid en nedgang i medlemmer. Dette kan også ha en sammenheng 
med økte kostnader generelt i samfunnet, som presser på den enkeltes økonomi. Da kan et med-
lemskap i foreningen være noe utmeldte medlemmer har prioritert bort. 
 
Vi må derfor fortsette det gode arbeidet som har blitt gjort med medlemspleie, synliggjøring av 
foreninga og ikke minst godt rettspolitisk arbeid. Samtidig må vi forbedre oss i 2023. For å 
styrke rekrutteringen av nye medlemmer kan kontakten med Jussbuss, JURK og andre retts-
hjelptiltak bli enda bedre. Også på foreningsdager og tilsvarende arrangementer ved universi-
tetene og høyskolene kan vi synliggjøre vårt arbeid ytterligere. 
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2.3.2 Medlemshåndtering 
Vi benytter oss medlemshåndteringssystemet Zubarus. Vi er fornøyde med systemet og oppføl-
gingen fra Zubarus. Gjennom systemet har vi god oversikt over medlemmene våre, og kan tilby 
løsninger som avtalegiro, betaling via vipps, betalingspurringer på SMS og e-post og andre 
nødvendige servicetilbud.  
 
Hanna i styret har hatt ansvaret for kommunikasjon med Zubarus, og for oppfølging av med-
lemmene. Ansvaret innebærer å gjennomføre adresseendringer, registrere innmeldinger og ut-
meldinger, fakturering og utsendelse av betalingspåminnelser. I tillegg benyttes Zubarus til å 
sende ut nyhetsbrev for å oppdatere medlemmene om foreningas arbeid. Medlemmer som ikke 
har betalt kontingenten på de siste årene blir årlig meldt ut av foreninga. 
 
2.4 Markedsføring og sosiale medier 
Foreninga bruker sosiale medier primært for markedsføring. I 2022 var det mest aktivitet på 
Twitter og Facebook. 2022 var også året foreninga tok i bruk LinkedIn aktivt for å nå et bredere 
publikum. 
 
Foreningas strategi for sosiale medier fra 2019 har i 2022 blitt revidert og vi har i 2022 fulgt 
strategien. Markedsføringen har primært innebåret deling av foreningas arrangementer, promo-
tering av Kritisk juss, deling av høringssvar, og deling av andre rettspolitiske artikler og me-
ninger med relevans for foreningas formål og virke. 
 
På Facebook har vi hatt en økning på antall likerklikk fra 2580 per 1. januar 2022 til 2688 per 
1. januar 2023. 
 
På Twitter har vi også hatt en økning følgere, fra 855 per 1. januar 2022 til 996 per 31. desember 
2022. Fra vi tok i bruk 2. mars 2022 hadde vi innen utgangen av året 85 nye følgere på Twitter.  
 
Vi opplever en økning i antall likerklikk og følgere når det postes informasjon om rettspolitiske 
arrangementer, når foreningen fysisk promoteres og når vi aktivt deler egne og andres artikler. 
Dette har særlig vært synlig i forbindelse med avholdelse av Rettspolitisk kjepphest. Jevnlig 
publisering på plattformene er også en viktig faktor til en jevn økning i antall følgere. 
 
Styret har også deltatt på foreningsdagen til Juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo under 
fadderuken våren 2022 for å synliggjøre foreninga blant studenter. I tillegg har styret aktivt 
markedsført foreningas arbeid på forskjellige arrangementer som Rettspolitisk kjepphest, lan-
seringsarrangementene og på Høstseminaret. 
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2.5 Rettspolitisk forening avdeling Bergen 
I 2016 opprettet en gruppe engasjerte jurister og studenter i Bergen en underavdeling til Retts-
politisk forening. Underavdelingen har ikke hatt noen aktiviteter siden 2018.  
 
På Høstseminaret 2021 luftet engasjerte jurister i Bergen på nytt den samme ideen. Slik som i 
2021, ble ikke dette fulgt opp i 2022 av kapasitetshensyn. Dette er en kontakt som kan gjen-
opptas i 2023/2024 for å forsøke å få på plass et nytt styre som kan drive avdelingen videre. 
 
2.6 Øvrig administrasjon 
Styret har hatt møter den første tirsdagen hver måned, med unntak i juli. Styremøtene har ho-
vedsakelig vært fysiske på Jusshuset i Skippergata 23.  
 
Styret har avsluttet flere av styremøtene med å tå et glass på en bar i nærheten eller på Jusshuset. 
Det har blitt avholdt quiz og juleøl-/julebrussmaking.  
 
Ved siden av styremøtene har styret hatt løpende kontakt om arrangementer og andre tiltak på 
e-post og Messenger. Styret har også avholdt høringsworskhop med tidligere styremedlem Erik 
Rustad Markussen. Høstseminarkomiteen har også hatt møter seg imellom. 
 

3 Faglig arbeid og arrangementer 
3.1 Årsmøte 
Årsmøtet i 2022 ble gjennomført fysisk på Jusshuset i Skippergata 23. I forkant av årsmøtet 
hadde Jon Wessel-Aas et faglig innslag om Advokatforeningens advokataksjon. Det faglige 
innslaget var meget spennende. Det var rundt 15 personer som deltok og det ble servert pizza 
og drikke. 
 
3.2 Kritisk juss 
Samarbeidet med Kritisk Juss fungerer godt. Foreninga opplever at Kritisk Juss, med redaktør 
Henriette N. Tøssebro og redaksjonssekretær Agnes Andenæs gjør en meget god jobb. Tids-
skriftet blir utgitt etter planen og har meget høy kvalitet. Det medfører at vi kan planlegge lan-
seringsarrangementer for å få tidsskriftet lest av flest mulig. 
 
Redaksjonen i Kritisk Juss avgir egen årsmelding. Der kan du lese mer om arbeidet i redaksjo-
nen og om utgivelsene i 2022. 
 
3.3 Lanseringsarrangementer for Kritisk juss 
Foreninga avholder lanseringsarrangementer for utgivelsene av Kritisk juss. I 2022 avholdt vi 
to lanseringsarrangementer i forbindelse med årets første og annen utgave. Da dette ble skrevet 
var styret også i gang med å planlegge et lanseringsarrangement for annen utgave i 2023. 
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Det første arrangementet hadde overskriften «Veiledningsplikten i forvaltningsloven § 11 – en 
sovende paragraf?», og ble avholdt 22. juni 2022 kl. 18 på Jusshuset i Skippergata 23. Innledere 
var Merethe Smith, Bente Roli og artikkelforfatterne Elise Koppang Fjeld, Tanja Nordberg, 
Hilde Fiva Buzungu og Elisabeth Thoresen, som også deltok i en paneldebatt med Jonathan 
som ordstyrer. Det ble servert mat og drikke. Rundt 20-25 personer var til stede og tilbakemel-
dingene var gode. 
 
Lanseringsarrangement nummer to ble avholdt 15. november 2022 og var todelt. Første delen 
av arrangementet inneholdt to innlegg på ti minutter fra artikkelforfatterne Thea Westhagen 
Edell og Hans Morten Haugen, om henholdsvis EØS-rettens krav til reglene om tvilsrisikoen 
og samvittighetsfriheten (bedre sameksistens eller uunngåelig konflikt?). Det ble deretter ser-
vert pizza og drikke. 
 
Etter pausen presenterte Marius Storvik sitt innlegg om studentsamskipnadenes depositums-
praksis var lovlig, før Yngve Gran Andersen fra Leieboerforeningen og administrerende direk-
tør Andreas Eskelund fra Studentsamskipnaden i Oslo deltok i en panelsamtale om temaet. Pet-
ter var ordstyrer. Det var rundt 25-30 personer til stede og arrangementet ble en suksess. Tilba-
kemeldingene var gjennomgående gode. 
 
Det ble i desember 2022 gitt ut tredje utgave av Kritisk Juss. Styret hadde dessverre ikke kapa-
sitet til å avholde et lanseringsarrangement ved utgivelsen.  
 
3.4 Høstseminaret 
Hver høst arrangerer foreninga et seminar om aktuelle rettspolitiske problemstillinger. Høstse-
minaret for 2022 fant sted fredag 30. september til søndag 2. oktober på Dr. Holms Hotell på 
Geilo. 
 
Årets tema var etterforskning og rettsstaten. På seminaret tok fremtredende personer på området 
for seg viktige problemstillinger innenfor politiets avhørspraksis, bevisinnhenting og bevis-
håndtering, samt hyppige varetektsfengslinger og hyppige henleggelser. 
 
Årets deltakere var: 
 

- Ingvild Bruce, Ph.d., konstituert lagdommer i Borgarting Lagmannsrett 
- Cecilia Dinardi, barnerettsadvokat og partner i Elden 
- Geir Evanger, statsadvokat 
- Aurora Geelmuyden, inntil nylig forsvarer, nå seniorrådgiver i Forebyggingsenheten 

hos Sivilombudet 
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- Katrine Holter, førsteamanuensis i rettsvitenskap ved Politihøgskolen 
- Ulf Stridbeck, professor emeritus ved Universitetet i Oslo 

 
Programmet så slik ut: 
 

Fredag: 
19.00 Middag 
20.30 – 21.15 Stridbeck: Stochholmsyndromet 
21.30 – 22.30 Quiz 
Lørdag: 
08.45 – 09.45 Evanger: Etterforskning – Kryssende hensyn 
09:45 10.00 Pause 
10.00 – 10.45 Holter: Politiets ransakingspraksis 
10.45 – 11.00 Pause 
11.00 – 12.00 Geelmuyden: Varetektsfengsling og bevisavskjæring 
12.00 – 12.15 Pause 
12.15 – 13.00 Bruce: Politiets bruk av skjulte tvangsmidler 
13.00 – 15.00 Lunsj 
15.00 – 15.45 Bruce: Politiets bruk av skjulte tvangsmidler 
15.45 – 16.00 Pause 
16.00 – 17.00 Rettspolitisk kjepphest 
20.00 – 22.00 Festmiddag 
Søndag: 
10.00 – 10.45 Stridbeck: Åtte myter om troverdighet 
10.45 – 11.00 Pause 
11.00 – 12.00 Dinardi: Varetektsfengsling av mindreårige og avhør av barn  
12.00 – 12.15 Pause 
12.15 – 13.00 Holter: Forsett 
13.00 Lunsj og avreise 
 

Rundt 83 personer deltok på seminaret. Seminaret er noe foreninga er stolte av ved året som 
gikk. Seminaret la til rette for dialog og meningsutveksling mellom dyktige paneldeltakere og 
tilhørerne. Tilbakemeldingene var positive, og tilhørerne opplevde deltakerne som svært kom-
petente og engasjerende. 
 
3.5 Rettspolitisk kjepphest 
Foreninga arrangerte i 2022/2023 to utgaver av Rettspolitisk kjepphest. 
 
Den første utgaven var 23. august 2023 på Frokostkjelleren. Deltakerne var: 
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- Anine Kierulf (førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo) 
- Catherine Banet (førsteamanuensis ved Nordisk Institutt for Sjørett ved Universitetet i 

Oslo) 
- Marius Nordby (Styreleder i Sabima. Leder for fagutvalget for klima- og miljøspørsmål 

i ICJ-Norge, universitetslektor. Forfatter av «Det store klimasøksmålet») 
- Andreas Sjalg Unneland (stortingsrepresentant for SV) 
- Magnus Torfoss (advokat i advokatfirmaet Hasle og styreleder i yngre forsvarere) 
- Stein Evju (tidligere professor i arbeidsrett ved institutt for privatrett ved Universitetet 

i Oslo. Tidligere dommer ad hoc ved Den europeiske menneskerettsdomstol og honorær 
professor ved Aarhus Universitet.) 

- Torstein Bø (senioradvokat ved Oslo Advokatkontor) 
- Karin Bruzelius (tidligere Høyesterettsdommer. Tidligere leder for Norsk Kvinnesaks-

forening. Tilknyttet Nordisk institutt for sjørett ved Universitetet i Oslo) 
 
Arrangementet, som ble ledet av ordstyrer Jonathan, ble en stor suksess. Frokostkjelleren var 
full, med 150 oppmøtte. Tilbakemeldingene fra publikum i etterkant var positive. Uten at det la 
noen stor demper på arrangementet, opplevde vi utfordringer med lyden underveis. Til neste 
kjepphest hadde styret derfor fokus på at dette skulle være i orden. 
 
Den andre kjepphesten for året ble avholdt 31. januar 2023. Deltakerne var: 
 

- Dag Wiese Schartum (Professor ved Senter for rettsinformatikk) 
- Georg Schjerven Hansen (advokat og leder av kontoret for Fri rettshjelp) 
- Frank Conde Tangberg (Politisk rådgiver i Amnesty International) 
- Dagfinn Hessen Paust (advokat og fagansvarlig i Foreningen Tryggere Ruspolitikk) 
- Tonje Hovde Skjelbostad (daglig leder, partner og advokat i Advokatfirmaet Legalis) 

 
Arrangementet, ledet av Mathias, ble igjen en stor suksess. Frokostkjelleren var på nytt fylt opp 
til randen. Anslaget var rundt 150 oppmøtte. Tilbakemeldingene var igjen gode fra deltakerne 
og publikum. På grunn av forfall kort tid før arrangementet var det færre deltakere enn planlagt. 
 
Oppsummert er Rettspolitisk kjepphest også i 2022/2023 et populært arrangement foreninga 
kan være stolte av. 
 
3.6 Høringsuttalelser 
Foreninga har svart på et bredt utvalg av høringer i 2021. Totalt avga vi 17 høringsuttalelser i 
2022: 
 



9 
 

- Høring om «Bostøtten – opprydning og forankring» - rapport fra ekspertgruppe 
- Høring om endringer i politiloven og politiregisterloven mv. – PSTs etterretningsopp-

drag og behandling av åpent tilgjengelig informasjon 
- Høring om styrking av forbrukeres rett til å betale med kontanter ved endringer i finans-

avtalelovens regler om betalingsoppgjør 
- Høring om forslag til forskrift om finansavtaler 
- Høring om forslag til forskrifter til ny barnevernslov 
- Høring om adgang til å avholde fjernmøter og å ta lyd- og bildeopptak av muntlige 

forklaringer i Utlendingsnemnda m.m. 
- Høring om endringer i domstolstruktur 
- Høring om endringer i gjeldsordningsloven og livsoppholdsforskriften 
- Høring om ratifikasjon av ILO-konvensjon nr. 190 om avskaffelse av vold og trakasse-

ring i arbeidslivet, og om endringer i arbeidsmiljølovens regelverk om trakassering 
- Høring om forslag til endringer i regelverket for arbeidsavklaringspenger 
- Høring om oppheving av innhaldslister i folketrygdlova 
- Høring til forskrift om brukerplan 
- Høring om NOU 2022:11 Ditt personvern vårt felles ansvar 
- Høring om endringer i salærforskriften knyttet til tolkers godtgjørelse (stilte oss bak 

tolketjenesten) 
- Høring om tilleggsfordeler ved kredittopptak 
- Høring om regelverksoppfølgning av etterlattereformen i folketrygden 
- Høring om forbud mot konverteringsterapi 

 
Høringsuttalelsene kan leses i sin helhet på vår hjemmeside www.rpf.no  
 
Tallet på avgitte høringssvar er noe mindre enn i 2021 (20) og i foregående år. Gjennomsnittet 
ligger på i underkant av 20 høringssvar i året de siste fem årene. Årsaken er delvis at det har 
vært færre relevante høringer å svare på i 2022 og at styret ikke har hatt kapasitet til å svare på 
flere høringer. 
 
Styret har også bidratt til Sivilsamfunnets rettsstatsmelding og styret har avholdt høringsworsk-
hop med Erik Rustad Markussen.  
 
3.7 Kritisk juss-bloggen 
I 2022 har vi publisert 22 innlegg på bloggen. Dette er en oppgang fra 17 innlegg i 2021. Inn-
leggene er skrevet av styremedlemmer i foreninga og eksterne bidragsytere. 
 
Gjennom året har vi hatt avtaler med JURK, Jussbuss og Rettshjelpssentralen, som har bidratt 
med gode innlegg. Vi vil derfor rette en stor takk til disse rettshjelptiltakene. Innleggene har 

http://www.rpf.no/
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omhandlet ulike temaer som seksuell trakassering, soningsforhold, narkotikapolitikk, utlen-
dingspolitikk og lønnstyveri.  
 
I 2022 var det til sammen 9621 sidevisninger og 5311 unike lesere. Dette er en betydelig opp-
gang fra 2021, da bloggen hadde 5929 visninger og 2498 unike lesere. Oppgangen kan skyldes 
at i tillegg til deling på Facebook, deles også innleggene på vår LinkedIn-profil.  
 
I 2023 ønsker vi at terskelen for publisering av rettspolitiske meninger på bloggen skal være 
lav. På denne måten kan bloggen fortsette å være en plattform for interesserte som brenner inne 
med tanker om det som skjer i jussen og politikkens verden. Alle interesserte oppfordres derfor 
til å bidra med innlegg ved å sende en henvendelse til blogg@rpf.no 
 
3.8 Nettsiden 
Nettsiden er en viktig kanal for å gi oppdatert informasjon til medlemmer og andre. I motsetning 
til bloggen, knytter informasjonen på nettsiden seg til foreningas arbeid. Det viktigste arbeidet 
med nettsiden er å holde den oppdatert med riktig informasjon om styremedlemmer, redaksjo-
nen i Kritisk juss, høringssvar og arrangementer. 
 
Informasjon om styremedlemmer ble oppdatert i etterkant av årsmøtet i 2022. Dessverre har 
ikke innsendte høringssvar blitt oppdatert fortløpende i 2022/2023 på grunn av sykdom og 
mangel på kapasitet. Dette har også gått ut over promotering av arrangementer. 
 
4 Avslutning 
Året 2022 og deler av 2023 ble det gjort mye godt rettspolitisk arbeid. Høringssvarene, Høst-
seminaret og Rettspolitisk kjepphest er allerede trukket frem. Foreninga har også deltatt i Retts-
hjelpsalliansen som jevnlig møtes om ny rettshjelpslov. Året 2022 var videre et år hvor samar-
beidet med Kritisk juss fortsatte å fungere knirkefritt og hvor Kritisk juss har levert til toppka-
rakter. 
 
Økonomien er også god. Det er usikre tider i samfunnet, men vi er positive og har en realistisk 
tro på at Kritisk juss blir finansiert også i årene fremover. Dette arbeidet er vi i gang med og vil 
fortsette frem mot sommeren 2023. Rammene for foreningen og Kritisk juss er derfor positive. 
 
Samtidig var 2022 et år hvor vi igjen hadde et negativt medlemstall. Dette må tas på alvor. 
Heldigvis har foreninga et godt grunnlag for å snu trenden ut fra arbeidet som ble gjort i 
2022/2023.  
 
Gjennom promotering av Kritisk juss, avholdelse av lanseringsarrangementer og Rettspolitisk 
kjepphest, bruk av sosiale medier til bidrag i rettspolitiske debatter og promotering av 
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foreninga, og deltakelse på arrangementer ved universitetene og høyskolene, er vi positive til 
at trenden kan snus i 2023. Det vil imidlertid kreve engasjement, hovedsakelig fra styremed-
lemmene. Det er undertegnede sikker på at foreninga får også i neste styreperiode, slik at Retts-
politisk forening blir en viktig rettspolitisk stemme også i 2023/2024. 
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