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ANSVAR FOR SAKER FRA UTENLANDSAVDELINGER – ENDRING AV VIRKEOMRÅDE
MELLOM KRIGSADVOKATENE FOR NORD-NORGE (KANORD) OG KRIGSADVOKATENE
FOR SØR-NORGE (KASØR)
I brev av 22. september 2010 besluttet generaladvokaten å legge ansvaret for militære straffeog disiplinærsaker som knytter seg til norske militære avdelinger i utlandet til
Krigsadvokatene for Nord-Norge. Begrunnelsen for dette var særlig at hovedtyngden av
oppsetting til utenlandstjeneste og operativt hovedkvarter (med ansvar for utenlandsstyrkene)
var flyttet fra Sør-Norge til Nord-Norge. Beslutningen omfattet både straffe- og
disiplinærsaksbehandling.
Forsvarets operative hovedkvarter ligger fortsatt i Nord-Norge, men oppsetting til
utenlandstjeneste synes å foregå ved samtlige av Forsvarets baser både i Nord- og Sør-Norge.
De viktigste hensyn som taler for en endring av virkeområde mellom Krigsadvokatene for
Sør-Norge og Krigsadvokatene for Nord-Norge i utenlandssaker er følgende:


Militærpolitiets etterforskingsavdeling som har i oppdrag å etterforske hendelser ved
avdelinger i utlandet er lokalisert på Akershus festning (Oslo). Det påpekes i denne
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sammenheng at det de siste ca. fem år har vært en sterk dreining i retning av tettere
påtalemessig styring og annen juridisk veiledning av militærpolitiet underveis i en
etterforskning.
Den sivile politimyndighet som er tillagt oppdraget med å etterforske mulige
straffbare forhold ved avdelinger i utlandet er Romerike politidistrikt (Lillestrøm).
Høyere påtalemyndighet i straffesakene er henholdsvis Oslo statsadvokatembeter og
Riksadvokaten (Oslo).
Generaladvokaten, som ofte involveres i denne type saker selv om saken formelt sett
behandles av krigsadvokat, har kontor samlokalisert med KASØR i Oslo.

De nevnte hensyn veier etter generaladvokatens syn opp for den ulempe det måtte medføre at
den geografiske avstanden mellom krigsadvokat og det operative hovedkvarteret blir større.
Gjeldende forskrift om tjenesteordning og instruks for generaladvokaten og krigsadvokatene
fastsetter i § 10:
Generaladvokaten skal bistå forsvarssjefen og generalinspektørene.
Krigsadvokatene skal bistå de militære sjefer innen de regioner de er beskikket for tjeneste.
Fellesinstitusjoner betjenes av krigsadvokatene for Sør-Norge. Norske enheter og
avdelinger utenfor Norge bistås av krigsadvokatene for Sør-Norge eller etter
generaladvokatens nærmere bestemmelse.
Generaladvokaten gir direktiver om krigsadvokatenes rutiner for
saksbehandlingen.
I samsvar med dette bestemmes det at norske enheter og avdelinger utenfor Norge bistås av
Krigsadvokatene for Sør-Norge med virkning fra 1. mai 2015.
Det gjøres oppmerksom på at det for det enkelte sakstilfellet kan bli besluttet at saken skal
behandles av Krigsadvokatene for Nord-Norge av kapasitetsmessige eller andre årsaker. I så
tilfelle vil de relevante instanser få melding om dette.
Følgende overgangsregler skal gjelde for saker som oppstår i forbindelse med
utenlandsoppdrag:





Alle muntlige og skriftlige henvendelser om aktuelle saker rettes etter 1. mai 2015 til
Krigsadvokatene for Sør-Norge, selv om hendelsen det refereres til fant sted før
månedsskiftet. Unntak gjelder for saker hvor Krigsadvokatene for Nord-Norge allerede har
vært kontaktet. I så fall fullføres saken der hvor den har vært påbegynt.
Alle klager på refselser mottatt etter 1. mai 2015 behandles av Krigsadvokatene for SørNorge, selv om refselsen som blir påklaget er ilagt før dette tidspunktet.
Refselseskontrollen for refselser ilagt etter 1. mai 2015 behandles av Krigsadvokatene for
Sør-Norge. Refselseskontrollen for refselser ilagt før dette behandles av Krigsadvokatene for
Nord-Norge.

Forsvarets Operative Hovedkvarter bes underrette de aktuelle avdelinger i utlandet.
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