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MØTEAKTIVITET, UNDERVISNING MV. 

 

Regelverksrelatert aktivitet 

 18. januar Møte med Forsvarsdepartementet seksjon II 5 vedørende forskrift om 

undersøkelser av hendelser og ulykker i Forsvaret. 

 18.–20. januar Møte i Drafting Committee for Oslo-manualen. 

 25. januar Møte i Politidirektoratet om utarbeidelse av nytt utdanningsprogram for vektere. 

 22.–24. februar Møte i Drafting Committee for Oslo-manualen. 

 21.–24. juni Deltagelse i prosjektmøte for Oslo-manualen om utvalgte problemstillinger 

innenfor humanitærretten. 

 28. august Møte med Forsvarsdepartementet om revisjon av disiplinærloven og lov om 

militærpolitimyndighet. 

 10.–11. oktober Konsultasjon i Pentagon om Oslo-manualen. 

 5. desember Deltagelse i arbeidsgruppe (dagsmøte) om revisjon av Forsvarssjefens 

rusmiddeldirektiv. 

 

Undervisningsoppdrag/foredragsvirksomhet 

 23. januar Undervisning for Militærpolitiet i Oslo. 

 16. februar Undervisning for Militærpolitiet i Bergen. 

 14. mars  Undervisning for Luftkrigsskolen med tittelen «Å ta liv». 

 15.–16. mars Undervisning for bachelorprogrammet ved Forsvarets ingeniørhøgskole. 

 16. mars  Undervisning om vakthold og sikring på Sessvollmoen. 

 22.–23. mars Undervisning i krigens folkerett for Universitetet i Tromsø. 

 29. mars  Undervisning for Marinejegerkommandoen. 

 3. april  Undervisning i International Criminal Law for Universitetet i Oslo. 

 6. april  Undervisning for nye avdelingssjefer i Hæren. 

 26.–27. april Undervisning i vakthold og sikring, Ørland hovedflystasjon. 

 5. mai Undervisning for militærpolitipersonell i hurtig reaksjonsstyrke på vei til NATO-

oppdrag i Litauen. 

 16. mai Undervisning for Hans Majestet Kongens Garde. 

 18. mai Undervisning for vernepliktige akademikere. 

 31. mai Undervisning for militærpoliti i HV-14. 

 1. juni Undervisning for tillitsmannsordningen. 

 7. juni Undervisning for eksklusjonsavdelingen i Utenriksdepartementet. 

 4. juli Undervisning for Militærpolitiet i Oslo. 

 4. august Undervisning for Krigsskolen. 

 11. august Undervisning for Forsvarets spesialkommando. 



 22. august Undervisning for Militærpolitiets etterforskingsavdeling. 

 29. august Undervisning for Kystvakten. 

 6. september Foredrag om bruk av sivile leverandører og folkerett for FLO. 

 7. september Undervisning for Militærpolitiet på Bardufoss. 

 14. september Undervisning for Militærpolitiet i Bodø. 

 20. september Foredrag om teknisk utvikling og eksklusjonssoner for Universitetet i Tromsø. 

 27.–28. sept. Foredrag om bruk av sivile leverandører og folkerett for FLO (annen gang). 

 28. september Undervisning for Brigade Nord. 

 11. oktober Undervisning for Hærens befalsskole. 

 11. oktober Undervisning for nye avdelingssjefer i Hæren. 

 19. oktober Undervisning for Forsvarets spesialkommando. 

 23. oktober Undervisning for 135 Luftving, ledergruppen. 

 25. oktober Foredrag for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. 

 31. oktober Undervisning for Mannskapsforum Brigade Nord. 

 1. november Undervisning for HV-17. 

 6. november Undervisning for Brigade Nord. 

 7. november Undervisning for Provost Marshal Course. 

 8. november Undervisning for vernepliktige akademikere. 

 16.–17. nov. Foredrag for Luftkrigsskolen om teknologiens innvirkning på krigens jus og etikk. 

 21. november Undervisning for Militærpolitiet i Oslo. 

 28. november Undervisning for HV-11. 

 7. desember Undervisning for HV-09. 

 

Møter, seminar mv. med militære sjefer og avdelinger for gjensidig oppdatering og informering 

 6. januar  Møte med Militærpolitiet vedrørende tilgang til deres interne nettverk. 

 23. januar Møte med sjef Forsvarets militærpolitiavdeling og hans stab. 

 24. januar Møte med presidenten i NVIO (veteranorganisasjon) vedrørende 

kritikkverdig/ulovlig uniformsbruk. 

 26. januar Årlig seminar med Forsvarets militærpolitiavdeling. 

 23. februar Møte med 132 Luftving. 

 7.–8. mars Møte med US detasjement og norsk liaison ved Joint Warfare Center. 

 17. mars Møte med Forsvarets personell- og vernepliktssenter, Forsvarets veteranavdeling, 

Forsvarets militærpolitiavdeling, Forsvarsstaben og Forsvarets sikkerhetstjeneste 

vedrørende ulovlig uniformsbruk. 

 4. mai Møte med MP HRS i forbindelse med utreise til oppdraget i Litauen. 

 19.–21. juni Seminar arrangert av Forsvarets Høgskole. 

 27. juni Møte med Forsvarets havarikommisjon. 

 23. august Møte med Forsvarssjefen. 

 29. august Møte med 132 Luftving. 

 5. september Møte med HR-avdelingen i Forsvarsstaben om personellsaker. 

 13. september Møte med 132 Luftving. 

 17. oktober Møte med Tillitsvalgtordningen i Forsvaret vedrørende bruk av arrest i Forsvaret. 



 26. oktober Møte med Militærpolitiet om øvelse Trident Juncture (høsten 2018). 

 1. november Møte med sjef Hæren. 

 3. november Møte (deltagelse) i Forsvarssjefens stridsdekorasjonsråd. 

 14. november Møte med sjef Styringsavdelingen i Forsvarsstaben vedrørende etablering av 

formelt kontaktpunkt i Forsvaret for Generaladvokatembetet. 

 21. november Møte med nytt militærpolitielement på vei til Litauen. 

 23. november Deltagelse på det årlige samarbeidsseminaret mellom Røde Kors, Forsvarets 

høgskole og Forsvarsdepartementet, om beredskapsjus. 

 20. desember Møte med sjef Forsvarets operative hovedkvarter. 

 

Møter, seminarer mv. med justissektoren og andre kontor utenfor Forsvaret for gjensidig oppdatering 

og informering 

 11.–12. januar Påtalemøte i regi av Det nasjonale statsadvokatembetet. 

 7.–8. mars Møte med Rogaland statsadvokatembeter. 

 10.–12. mai Nordisk militærjuristmøte. 

 30. mai–1. juni Statsadvokatmøte i regi av Riksadvokaten/Trøndelag statsadvokatembeter. 

 12. juni  Møte med Justis- og beredskapsdepartementet. 

 28. juni  Møte med Ombudsmannen for Forsvaret. 

 6. september Møte med statsadvokaten i Nordland vedrørende generelle tema og enkeltsak. 

 26. september Møte med Riksadvokaten vedrørende Generaladvokatembetets fremtid. 

 9. oktober Møte med sjef Spesialenheten for politisaker vedrørende ny bistandsinstruks. 

 23. oktober Møte med Politidirektoratet vedrørende tilgang til BL for embetet. 

 30. november Presentasjon av embetet for Spesialenheten for politisaker i forbindelse med 

deres seminar. 

 12. desember Møte med statsadvokat fra Riksadvokatembetet vedrørende beredskapsplan for 

høyere påtalemyndighet. 

 

Deltagelse på militær øvelsesaktivitet 

 7.–8. mars Deltagelse på øvelse Joint Viking, Finnmark. 

 12.–14. mars Deltagelse på øvelse Joint Viking, Finnmark. 

 

Internt kompetansebygging 

 23.–24. mars Krigsadvokatmøte, Bodø. 

 27.–31. mars Kurs i KREATIV (etterforskning), Oslo. 

 3. april  Foredrag om reglene for transport og oppbevaring av attraktive våpen mv., Oslo. 

 24. april–5. mai Kurs i Krigens folkerett (165th LOAC) i San Remo, Italia. 

 25.–28. april Deltagelse på konferanse om krigens folkerett i Israel. 



 8. mai Deltagelse på seminar om diverse folkerettslige problemstillinger i regi av 

Forsvarsdepartementet, NATO og EU, Oslo. 

 8.–12. mai Avansert kurs i krigens folkerett i San Remo, Italia. 

 13.–21. mai Kurs i Peace Support Operations i San Remo, Italia. 

 27. juni–18. juli Kurs for aktorer i internasjonal strafferett i Siracusa, Italia. 

 31. aug.–11. spt. Påtalekurs for nye politijurister, Oslo. 

 7.–9. september Kurs i krigens folkerett (Round Table) i San Remo, Italia. 

 11.–15. sept. Konferanse i regi av International Association of Prosecutors i Kina. 

 12.–13. oktober Krigsadvokatmøte, Bodø. 

 17. oktober Jursitforbundets rettssikkerhetskonferanse, Oslo. 

 

Annen møteaktivitet 

 28. mars Møte i Board of Directors, International Society for Military Law and the Law of 

War (ISMLLW), Stockholm. 

 29. mars Seminar for militærjuridiske rådgivere i regi av ISMLLW, Stockholm. 

 

FAGLIGE STØTTEAKTIVITETER 

 

Foredragsholdere til «fredagsmøtene» i 2017 

 20. januar Førstestatsadvokat Runar Torgersen ved Riksadvokatembetet: Arbeidet med ny 

straffeprosesslov. 

 17. februar Sikkerhetsutvalgets leder Kim Traavik: Ny lov om forebyggende nasjonal sikkerhet. 

 24. mars F-35 Integration Officer, oberstløytnant Bård «Roof» Bakke: Moderne 

luftkrigsføring med nye fly. 

 21. april Fagdirektør Sikkerhetskultur Roar Thon ved Nasjonal sikkerhetsmyndighet: 

Digitale trusler og risiko – ikke bare et spørsmål om teknologi. 

 31. mai Kommandørkaptein (p.) Tom Staib ved FHS: Prosjekt om integrering av krigens 

folkerett i Forsvaret – etablering av såkalt best practices. 

 23. juni Former Deputy Director of Legal Services RAF, Dr. William Boothby: New 

Targeting Methods – Non-Kinetic Targeting and the Law. 

 22. september Forsker Magnus Håkenstad ved Institutt for forsvarsstudier: Politiet og Forsvaret: 

Før og nå. 

 20. oktober Forsvarsattaché ved Den finske ambassaden i Oslo, oberstløytnant Janne 

Sarpoma: Finland, 100 år som en selvstendig nasjon – forsvaret er den enkelte 

borgers ansvar. 

 17. november Tidl. dommer i Høyesterett, professor Jens Edvin A. Skoghøy ved Universitetet i 

Tromsø: Erfaring fra og forventninger til dommerrollen i Høyesterett. 


