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Høring - forslag til revisjon av lov om militær disiplinærmyndighet, lov 
om politimyndighet i Forsvaret og påtalemessig behandling av militære 
straffesaker 

 
Forsvarsdepartementet sender med dette på høring en arbeidsgrupperapport med forslag til 
revisjon av lov om militær disiplinærmyndighet, lov om politimyndighet i Forsvaret og 
påtalemessig behandling av militære straffesaker.  

Forslaget innebærer endringer både knyttet til lov 20. mai 1988 nr. 32, om militær 
disiplinærmyndighet (disiplinærloven), og lov 20. mai 1988 nr. 33, om politimyndighet i 
Forsvaret. For disiplinærloven foreslås det i hovedsak å videreføre gjeldende rett, men 
forenkle regelverket og flytte aktuelle bestemmelser til forsvarsloven. Dette for å sørge for at 
regelverk om militært personell samles i én lov. Av andre endringer foreslås det blant annet å 
fjerne arrest som refselsesmiddel i fredstid og krigstid, innføre klageadgang for den som er 
personlig fornærmet i en disiplinærsak og å forenkle og digitalisere klage- og 
kontrollordningen. 

Det foreslås en ny lov om militær politimyndighet. Det foreslås blant annet tiltak for å sikre 
effektiv og uavhengig etterforskning, og tiltak som vil tydeliggjøre sporvalget mellom 
disiplinærsak og straffesak ved mistanke om lovbrudd som kan kvalifiserer til straff.  

I tillegg foreslås endringer i den påtalemessige behandlingen av militære straffesaker. Det 
foreslås å legge ned Generaladvokatembetet som etat, og at oppgavene videreføres i 
påtalemyndigheten og Forsvaret.  

Les og svar på høringen her: https://www.regjeringen.no/no/id2863517/ 
 
Frist for å sende inn høringssvar er 06.10.2021. 

Vi ber om at adressatene forelegger arbeidsgrupperapporten for berørte underliggende 

etater og organer som ikke er oppført på adressatlisten.  
 

https://www.regjeringen.no/no/id2863517/


Side 2 
 

Høringer er åpne, og alle kan sende inn innspill. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt 
ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no. Vi gjør oppmerksom på at 
høringssvar er offentlige etter offentleglova og vil bli publisert på høringssiden. 
 
 

Med hilsen 
 

 
Kjersti C. Klæboe (e.f.) 
ekspedisjonssjef 
 

 

Severin Vikanes 
avdelingsdirektør 
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