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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 20. juni 2022. 
På møtet redegjorde Universitetsforlaget ved Silje Morsman for følgende statistikk:  
 

 
 
 
Tidsskriftet har hatt en vekst i antall visninger på 2000 % på 7 år. Merk at tallene for 2022 er 
foreløpige pre 20. juni 2022. Den høye leserstatistikken gjør at Kritisk Juss har flere 
leserklikk enn f.eks. Lov og Rett. Følgende artikler fikk flest klikk: 
 



 
 
 
 
Hans Petter Graver foretok en kritisk gjennomgang av året som har vært. Han mente at 
tidsskriftet er utpreget offentligrettslig med fokus på utsatte grupper i samfunnet, tett opp 
til kjerneområdet for Rettspolitisk forening. Det er særlig viktig at tidsskriftet fortsetter å 
slippe frem unge rettsforskere. Det kan med fordel i større grad utfordre etablerte holdninger i 
samfunnet og på universitetet. 
 
Magne Strandberg ga noen anbefalinger for året som kommer. Han mente at det ikke var 
behov for markerte kursendringer, og at tidsskriftet har en fin kombinasjon av praktiske og 
teoretiske emner. Han anbefalte imidlertid flere mer dagsaktuelle artikler, samt privatrettslige 
temaer, som Ukraina, krigens folkerett, internasjonale handelsrelasjoner/-sanksjoner, rule of 
law i Europa, migrasjonsspørsmålet, norsk basepolitikk, europeisk arrestordre, kostnadsnivået 
i norske domstoler, trygd (indeksering av barnetrygd), forbrukerrett 
(kredittkortsystemet/gjeldsinndriving), forvaltningens forskriftsregulering som i liten grad 
politisk-/fagkontrolleres. 
 
Forlaget 
Samarbeidet med Universitetsforlaget ved Silje Morsman har fungert bra.  
 
 
Markedsføring 
Rettspolitisk forening har stått for markedsføringen av tidsskriftet, i tillegg til at Eirik 
Markussen har påtatt seg ansvaret som SoMe-ansvarlig. Rettspolitisk forening har kontoer på 
Facebook og Twitter. Disse har blitt benyttet til å promotere lanseringen av nye utgaver av 
Kritisk Juss.  
 
Rettspolitisk forening avholder lanseringsarrangementer tilknyttet utgivelser av Kritisk Juss, 
se foreningas årsmelding om dette. 



 
Publisering og bidrag 
I 2022 har tidsskriftet publisert ett dobbeltnummer og to vanlige numre. Nummer 1 (116 
sider) var et temanummer om sårbare gruppers møte med velferdsstatens tjenester og 
rettshjelpstilbud. Temanummeret var et dobbeltnummer der fire av seks artikler var 
fagfellevurderte.  I nr. 2 (68 sider) var tre av tre artikler fagfellevurderte. I nr. 3 (74 sider) var 
også tre av tre artikler fagfellevurderte. Det er viktig for tidsskriftet å ha en høy andel 
fagfellevurderte artikler for å få økonomisk støtte. 
 
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.  


