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Arbeidsmil'øloven
2 -5 første ledd 'f. strl 2005
27
for som arbeidsgiver å ha overtrådt bestemmelsen
om at gjengjeldelse
mot arbeidstaker som
varsler i samsvar med § 2-4 er forbudt. Dersom arbeidstaker fremlegger opplysninger
som
gir grunn til å tro at det har funnet sted gjengjeldelse
i strid med første punktum. skal det
legges til grunn at slik gjengjeldelse
har funnet sted hvis ikke arbeidsgiveren
sannsynliggjør
noe annet.
Når et straffebud
straffes.

er overtrådt

av noen som har handlet

på vegne av et foretak,

kan foretaket

Grunnlag:
I tidsrommet fra 1. januar 2012 til 7. november 2016 blant annet i Nygaardsgata
16 i
Fredrikstad, som arbeidsgiver
for tre ansatte ved seksjon for regulering og teknisk drift som
hadde varslet om kritikkverdige
forhold i kommunen, opptrådte Fredrikstad kommune på en
måte som samlet sett utgjorde gjengjeldelse
overfor de ansatte. Handlingene bestod blant
annet i at kommunen unnlot å behandle varsler og at den ikke traff tiltak for å ivareta sin
omsorgsplikt
for de ansatte som etter varslene havnet i en situasjon der det på forhånd var
stor fare for konkrete gjengjeldelseshandlinger.
II

Arbeidsmil'øloven
for som arbeidsgiver

19 - 1 første
å ha overtrådt

ledd 'f. 4
bestemmelsen

-3 f'erde ledd 'f. strl 2005

27

om at:.

(1) Arbeidet skal legges til rette slik at arbeidstakers
integritet og verdighet ivaretas.
(2) Arbeidet skal søkes utformet slik at det gir mulighet for kontakt og kommunikasjon
andre arbeidstakere
i virksomheten.

med
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(3) Arbeidstaker
skal ikke utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden.
(4) Arbeidstaker
skal, så langt det er mulig, beskyttes mot vold, trusler og uheldige
belastninger som følge av kontakt med andre
Når et straffebud
straffes.

er overtrådt

av noen som har handlet på vegne av et foretak, kan foretaket

Grunnlag:
I tidsrommet fra 11. november 2012 til 7. november 2016, blant annet i Nygaardsgata
16 i
Fredrikstad, unnlot Fredrikstad kommune, i egenskap av arbeidsgiver,
å sørge for at to av de
ansatte ved seksjon for regulering og teknisk drift hadde et til enhver tid fullt ut forsvarlig
psykososialt arbeidsmiljø,
blant annet ved at man ikke traff nødvendige tiltak for å motvirke
nedsettende omtale og utfrysning av de ansatte, men snarere bidro til å forvanske deres
arbeidshverdag
ved at ledere i samme og andre driftsenheter omtalte dem i nedsetende
ordelag, fratok dem naturlige arbeidsoppgaver
og forbigåelser ved ansettelser/konstitusjoner.
Arbeidsmil'øloven
19 - 1 første ledd 'f. 4 - 1 første ledd 'f. strl 2005
27
for som innehaver av virksomhet, arbeidsgiver eller den som i arbeidsgivers
sted leder
virksomheten,
å ha unnlatt å sørge for at arbeidsmiljøet
i virksomheten
var fullt forsvarlig
utifra en enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet
som kunne virke inn på
arbeidstakernes
fysiske og psykiske helse og velferd

III

Når et straffebud
straffes.

er overtrådt

av noen som har handlet på vegne av et foretak,

kan foretaket

Grunnlag:
[ tidsrommet fra 1 1. november 2012 blant annet i Nygaardsgata
16 i F redrikstad unnlot
Fredrikstad kommune som arbeidsgiver å sørge for at tre ansatte ved seksjon for Regulering
og teknisk drift haddet et fullt ut forsvarlig psykososialt arbeidsmiljø.
ved at det på
arbeidsplassen
blant annet forekom baksnakkelser,
utfrysning, ubegrunnet fratakelse av
arbeidsoppgaver,
forbigåelse ved konstitusjon, unnlatelse av å benytte seg av ansattes
kompetanse,
rettsstridig begrensning i ansattes anledning til å si ifra om forhold på
arbeidsplassen,
unnlatelse av å følge opp sin omsorgsplikt
som arbeidsgiver,
manglende
oppfølging av sykemeldinger,
igangsettelse
av konflikthåndteringsprosess
i stedet for
granskning av varsel og manglende realitetsbehandling
av flere varsler.

F or overtredelsen
statskassen

ilegges Fredrikstad

på kl".

kommune,

F orvaltning

bygg og eiendom

en bot til

500000.

Boten som er fastsatt i forelegget, bygger på at forelegget
følgelig lagt inn en strafferabatt på dette grunnlag.

blir vedtatt.

Ved utmålingen

av boten er det

Fredrikstad kommune, F orvaltning bygg og eiendom underrettes om at dersom forelegget ikke vedtas,
slik at saken må oversendes til domstolen for pådømmelse,
bortfaller strafferabatten.
I retten vil det bli
lagt ned påstand om bot på kr. 600000, og det vil i tillegg bli krevd saksomkostninger
til det offentlige.
Ved reaksjonsfastsettelsen
er det tatt hensyn til at saken dessverre har blitt gammel, samt at kommunen
ved kommunestyrebehandlingen
har gitt en offentlig beklagelse overfor de fornærmede. Det er også tatt
et visst hensyn til at kommunen har hatt en betydelig utgift etter vedtak om tilbakebetaling
fra Skatt Øst i
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forlengelsen
størrelse

av varslene

er derfor

Vedtakelse

om feilaktig

redusert

av forelegget

praktisering

fra kr. 750 000,-

—frist

av reglene for anleggsbidragsmodellen.

Botens

til kr. 500 000,-.

og betaling:

Fredrikstad kommune, Forvaltning bygg og eiendom oppfordres til å ta standpunkt
returnere et eksemplar i undertegnet stand innen
5 -fem - dager fra mottakelse. Betaling av boten anses ikke som vedtakelse.

til forelegget

og

Når forelegget er vedtatt og returnert politiet, videresendes
det til Statens innkrevingssentral
(SI), som
sender ut faktura. Betaling kan også skje direkte til politidistriktet.
Etter at faktura er mottatt fra SI, kan
Fredrikstad kommune, Forvaltning bygg og eiendom søke SI om å få betale forelegget/kravet
i avdrag
eller få utsatt betalingen. Mer informasjon om betaling, avdragsordning
og betalingsutsettelse
kan finnes
på 815 nettsted: vmw.statens-innkrevinossentral.no,
eller ved å lese informasjonen
på baksiden av giro
som F redrikstad kommune, F orvaltning bygg og eiendom får tilsendt fra SI.

Konsekvenser

av at F redrikstad

kommune,

F orvaltning

bygg 0g eiendom

vedtar

forelegget:
Vedtakelsen av forelegget er frivillig og innebærer at straffesaken avgjøres endelig og uten
domstolsbehandling.
Vedtakelsen har samme virkning som en endelig dom og kan vanligvis
påankes.

ikke

Vedtatt forelegg kan få betydning også utenfor straffesaken.
Dette gjelder for eksempel adgang til å
beholde eller få offentlige bevillinger og autorisasjoner,
bl a bevertningsbevillinger.
Hvis det er voldt
skade, kan vedtatt forelegg få betydning ved et eventuelt erstatnings- eller forsikringsoppgjør.
Et vedtatt forelegg for overtredelse av bestemmelser
eller straffeloven (2005)
§ 322 jf§ 321 og § 328 jf§
registrering i DNA identitetsregisteret.

Konsekvenser

av at F redrikstad

kommune,

i straffeloven (2005) kapittel 26 (dvs. §§ 291-318)
327, medfører —på samme måte som en dom —

F ørvaltning

bygg og eiendom

ikke vedtar

forelegget:
Dersom forelegget ikke vedtas, oppfordres Fredrikstad kommune, F orvaltning bygg og eiendom til innen
5 - fem - dager å oppgi grunnen til dette. Dette kan skrives i rubrikken til slutt i forelegget, på baksiden
av forelegget eller i eget brev. Vedtas ikke forelegget, vil saken normalt bli sendt retten for pådømmelse.

Øst politidistrikt,

06.05.2019

HCMÅ—VxX—æ—q—
Morten Lunden
politiadvokat
med utvidet påtalekompetanse

*)

MLU007

Anm.nr.:

[3925273

179l3/16-3/

MLU007

forelegg

side 3 av 4

Dok.nr.:

ll

v

I

Forelegget vedtas
Anm.nr.. 13925273

17913/16-3

Fredrikstad

kommune,

Forvaltning

bygg og eiendom,

940039541

kommune.

Forvaltning

bygg og eiendom,

940039541

Sted og dato

Underskrift

Verges

underskrift

Forelegget

l
5 Anm.nr:

13925273

vedtas

17913/16—3

IKKE
Fredrikstad

D Jeg er ikke skyldig. Det oppfordres til å begrunne dette nærmere og oppgi eventuelle
vitner som ønskes avhørt. Disse opplysningene kan gis på baksiden.
Saken vil som regel bli sendt tingretten for hovedforhandling
bli nedlagt påstand om saksomkostninger.
[l Jeg godtar ikke botens størrelse.
rettergang (tilståelsesdom).

med vitneførsel.

Normalt

vil det

Saken vil som regel bli sendt tingretten for forenklet

F orelegg hvor det er ilagt tap av førerett/sperrefrist
erstatningskrav eller rettighetstap:

for førerett,

inndragningskrav,

D Jeg godtar ikke tap av førerett/sperrefrist.
[l

Jeg godtar

ikke inndragningskravet.

[:l Jeg godtar ikke erstatningskravet.
D Jeg godtar ikke rettighetstap.
Stedog dato
Underskrift

Verges

underskrift
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