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Søknad om overføring av sak
Det vises til tingrettens berammingsbrev 20. mai 2019.
På vegne av de tiltalte, Arne Viste og Plog AS, søkes det om at saken overføres til behandling ved
Stavanger tingrett, jf. domstolloven § 38. Som begrunnelse for søknaden om overføring vises særlig til:
•

Stavanger tingrett har tidligere tatt stilling til mange saker knyttet til den virksomheten Arne
Viste og Plog AS nå er tiltalt for.
o Det var Stavanger Tingrett som i 2014 avviste Vistes stevning av justisdepartementet,
tross Vistes uttrykte og faste forsett om dermed å ansette en ureturnerbar asylsøker for å
få saken rettslig avklart.
o Det var Stavanger Tingrett som behandlet saken i 2016, ref. brev datert 24.09.2016
(Purring på begjæring om rettergangsskritt)
o Det var Stavanger Tingrett som behandlet saken på ny i 2017, ref. brev datert
26.07.2017 (eposttråd vedrørende rettergangsskritt)
o Selve saksforholdet kan derfor sies å tilligge Stavanger tingrett (jf. domstolloven § 34)
selv om nåværende straffesak etter tiltalebeslutingen er tatt ut for Oslo tingrett.

•

Det første arbeidsforholdet av samme art som dem som er behandlet i tiltalebeslutningen, var
lokalisert i Sola. Både Plog AS, Arne Viste og arbeidsstedet var i Sola. Den ansatte, Melat,
bodde i Stavanger. Eneste endring siden da er at selve arbeidsstedet er flyttet fra Sola til
Stavanger. Tilsvarende gjelder for det andre arbeidsforholdet.

•

Også etter dette har de fleste arbeidsforholdene vært og er i Stavanger-området. Både målt i
antall ansatte, antall kroner i lønn, antall timer arbeidet, antall måneders varighet osv. Arbeidets
omfang er 4-5 ganger større i Stavanger-området enn i Oslo-området.

•

Plog AS har fortsatt forretningsadresse i Sola

•

Viste er bosatt i Sola i dag
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•

Viste og Plog AS anser at deres rettssikkerhet er negativt påvirket av at straffesaken er anlagt i
Oslo i stedet for Stavanger. Blant annet ved at det ble åpnet en ny straffesak for arbeidsforholdet
til Workeye, selv om dette arbeidsforholdet allerede var behørig dokumentert, etterforsket og
ferdig behandlet av stavangerpolitiet i den straffesak som ble henlagt 03.08.2017. Videre
fremstår etter Vistes og Plog AS' syn oslopolitiets dokumentliste vedlagt siktelsen som svært
mangelfull, og det antas at stavangerpolitiet ville klart å utarbeide en mer utfyllende og balansert
dokumentliste. I Stavanger er tingretten godt kjent med hele sakskomplekset gjennom flere år og
mye oppmerksomhet, både i form av saksbehandling og i lokale medieoppslag og som generelt
samtaleemne. I Stavanger er tingretten også kjent med de påkjenninger på grunn av lang
saksbehandlingstid som Viste og Plog AS har blitt påført, deriblant økonomiske tap på flere
millioner i form av oppdragstørke og arbeidsledighet over lang tid.

•

Også de praktiske ulemper og kostnader for Viste og Plog AS vil være betydelige ved
behandling i Oslo sammenholdt med behandling i Stavanger.

Med vennlig hilsen
Simonsen Vogt Wiig

Christian Reusch
Partner - Advokat
chr@svw.no
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