
2014 Norsk (juridisk tekst) 

Et oversettelsesvalg henger alltid tett sammen med vurderinger knyttet til det konkrete oversettelsesoppdraget 
(translation brief). Derfor følger her beskrivelsen av et tenkt oppdrag for oversettelsen av nedenstående tekst, tatt 
fra Arbeidstilsynets nettside, 02.01.14, med referanse (lenke) til arbeidsmiljølovens § 18-10. 
 
Denne teksten, i hhv engelsk, fransk, kinesisk, russisk, spansk og tysk versjon, skal brukes på Arbeidstilsynets 
nettsted. Den retter seg mot utenlandske bedrifter som opererer i Norge og skal ha som funksjon å informere 
disse bedriftene om lovbestemmelser knyttet til Arbeidstilsynets myndighet. 
 
Arbeidstilsynet har fra 1. januar 2014 mulighet til å ilegge virksomheter som bryter lov eller 
forskrift et overtredelsesgebyr. 
[…] 
Arbeidstilsynets mulighet til å ilegge overtredelsesgebyr blir innført med ny § 18-10 i 
arbeidsmiljøloven. 
[…] 

§ 18-10. Overtredelsesgebyr 
(1) Arbeidstilsynet kan ilegge en virksomhet overtredelsesgebyr dersom noen som har handlet 
på vegne av virksomheten har overtrådt bestemmelser som nevnt i § 18-6 første ledd. Over-
tredelsesgebyr kan ilegges selv om ingen enkeltperson har utvist skyld. Overtredelsesgebyret 
tilfaller statskassen, og kan maksimalt utgjøre 15 ganger grunnbeløpet i folketrygden. 
(2) Ved vurdering av om overtredelsesgebyr skal ilegges, og ved utmålingen, skal det særlig 
legges vekt på: 
a) hvor alvorlig overtredelsen er, 
b) graden av skyld, 
c) om det foreligger gjentagelse, 
d) om virksomheten ved retningslinjer, instruksjon, opplæring, kontroll eller andre tiltak 

kunne ha forebygget overtredelsen, 
e) om virksomheten har hatt eller kunne ha oppnådd noen fordel ved overtredelsen, 
f) om overtredelsen er begått for å fremme virksomhetens interesser, 
g) om andre reaksjoner som følge av overtredelsen blir ilagt virksomheten eller noen som 

har handlet på vegne av denne, 
h) virksomhetens økonomiske evne, og 
i) den preventive effekten. 

(3) Når ikke annet er fastsatt i enkeltvedtak, er oppfyllelsesfristen fire uker fra vedtak om 
overtredelsesgebyr ble truffet. Endelig vedtak om overtredelsesgebyr er tvangsgrunnlag for 
utlegg. Dersom virksomheten går til søksmål mot staten for å prøve vedtaket, suspenderes 
tvangskraften. Retten kan prøve alle sider av saken. 
 
(4) Adgangen til å ilegge overtredelsesgebyr foreldes to år etter at overtredelsen er opphørt. 
Foreldelsesfristen avbrytes ved at Arbeidstilsynet har gitt forhåndsvarsel om vedtak om 
overtredelsesgebyr, jf. forvaltningsloven § 16. 
 

§ 19-1. Ansvar for innehaver av virksomhet, arbeidsgiver og den som i arbeidsgivers sted leder 
virksomheten 
(1) Ved forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelse eller pålegg gitt i eller i medhold av 
denne lov, straffes innehaver av virksomhet, arbeidsgiver eller den som i arbeidsgivers sted leder 
virksomheten med bøter eller fengsel inntil tre måneder eller begge deler. Medvirkning straffes på 
samme måte, likevel slik at arbeidstaker straffes etter § 19-2. 
[…] 

 


