
Tiltalebeslutning 

STATSADVOKATENE 
VED 

DET NASJONALE STATSADVOKA TEMBETET 

setter herved Laila Anita Bertheussen, f. 19.01.1965 

under tiltale ved Oslo tingrett for overtredelse av: 

I Straffeloven § 115 
for ved bruk av trusler eller pa annen rettsstridig mate a ha voldt fare for at et medlem av 
regjeringen eller Stortinget hindres eller pavirkes i sin virksomhet. 

Grunnlag: 

a) 

I perioden 6. desember 2018 til 10. mars 2019 i Oslo, forholdt hun seg slik motjustisminister 
Tor Mikkel Wara: 

1. Natt til torsdag 6. desember 2018 litt etter kl. 02.00 pa sin og Tor Mikkel Waras felles 
bopel i skrev hun "rasisit" mv. med rnd tusj og sprayflaske pa flere 
av husets yttervegger. Videre tegnet hun et hakekors og skrev "rasist" pa familiens bil, 
en Ford S-Max som sto parkert pa eiendommen, samt brnt opp lokket til bilens 
drivstofftank og la inn en hyssing som hun tente pa . Forholdet ble oppdaget av Wara 
samme morgen i det han var pa vei til arbeid. 

2. Kort tid forut for torsdag 17. januar 2019 sendte hun et brev i posten adressert til 
Bertheussen/Wara, I brevet hadde hun skrevet "Trekk 
ANMELDELSE neste gang far VI det til" med bokstaver klippet ut fra aviser. En 
plastpose inneholdende en hyssingstump la ogsa vedlagt. 

Brevet ble sett i sammenheng med at hun 19. desember 2018 anmeldte flere personer 
involvert i teaterforestillingen "Ways of Seeing" til Oslo politidistrikt for blant annet 
hensynsl0s atferd. 

3. Torsdag 17. januar 2019 ca. kl. 13 .45, etter at hun hadde hentet brevet nevnt i punkt 2 i 
postkassen, startet hun brann i en s0ppeldunk med papiravfall tilh0rende 
- ved bruk av rndsprit og a.pen ild. Tor Mikkel Wara ble varslet om brannen samme 
dag under et politisk m0te pa Gardermoen. 

4. Tirsdag 29. januar 2019 lagde hun et brev som hun sendte i posten i en konvolutt 
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adressert til 

med folgende innhold: 

"Jeg ma bare le av dem 
Det er ikke vi som er farlige, det er rasistene 
Nar de sier de er redde, ma jeg bare le 
Vi ses 26 02 kl 20 
Hovedpoenget er: Vil vi bo i et drittsamfunn eller et hyggelig samfunn? 
HAHAHA" 

Brevet var pafort brennmerke. Teksten var satt sammen blant annet av deler fra et 
intervju med Hanan Benammar som var en av skuespillerne i teaterstykket "Ways of 
Seeing". Brevet ble sett i sammenheng med at forestillingen skulle nyoppsettes pa 
Human lnternasjonale dokumentarfilmfestival 26. februar kl. 20.00. 

5. Mandag 11. februar 2019 en gang mellom kl. 18.15 og kl.18.50, i forbindelse med at hun 
benyttet familiens bil en Ford S-Max pa en kj0retur i Oslo, festet hun lange t0yremser 
pabundet flere plastflasker inneholdende bensin bak pa bilen. Da hun kl. 18.50 kj0rte inn 
oppkj0rselen til oppdaget politipatruljen, som hadde vakthold ved 
boligen, t0yremsene med plastflaskene som hang etter bilen. 

6. L0rdag 2. mars 2019 eller forut for dette la hun et ark i postkassen til 
hvor hun hadde skrevet: 

"JIEVELA RASISTER VI VENTET PA DERE 
DU OG DEN FEIGE 
FRP HORA TURTE 
IKKEKOMME 
VI VENTER PA DERE" 

Sammen med arket la hun pulver i form av knuste tabletter og natron i postkassen. Tor 
Mikkel Wara fant arket da han t0mte postkassen samme <lag ca. kl. 12.05. Pulveret ble 
avdekket kort tid deretter. 

7. Natt til s0ndag 10. mars 2019 ca. kl.01 :30, startet hun brann i bagasjerommet til 
familiens Ford S-Max som stod parkert pa eiendommen til ved bruk 
av rndsprit, opptenningsposer og a.pen ild. Samtidig eller forut for dette ripet hun inn 
"RASIST" pa bilens h0yre bakskjerm. Brannen ble oppdaget og slukket av tilfeldig 
forbipasserende. Tor Mikkel Wara, som befant seg i utlandet, ble varslet om hendelsen 
samme natt. 

Ovennevnte trusselhandlinger ble utfort slik at det fremstod som om de var begatt av en 
en eller fl ere utenforstiiende personer som mente at noen som bodde i boligen var rasister 
og/eller nazister, at <let var en sammenheng mellom handlingene og at de var begiitt av 
samme gj erningsperson/ gj erningspersoner. 

Alle hendelsene nevnt i punkt 1 til 7 medforte at politiet rykket ut, ved ett tilfelle 
forsterket med politiets helikoptertjeneste og ved to tilfeller med politiets bombegruppe. 
Ved to anledninger ble ogsa brannvesenet tilkalt. Hendelsene medforte videre 
iverksetting av omfattende sikkerhetstiltak for ii ivareta justisministerens sikkerhet. 

Truslene var egnet til a pavirke Tor Mikkel Waras arbeid som justisminister, blant annet 
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II 

b) 

c) 

i sp0rsmal om politikkutforming og -gjennomforing. Truslene var videre egnet til a 
innvirke pa hans arbeid som justisminister i form av begrensninger i hans frie 
bevegelighet og tilgjengelighet. 

Tirsdag 29. januar 2019 i Oslo, lagde hun et brev som hun sendte i posten i en konvolutt 
adressert til "TYBRING-GJEDDE" i OSLO, med folgende innhold: 

«J eg ma bare le av dem 

Deter ikke vi som er farlige , <let er rasistene 

Nar de sier at de redde, majeg bare le 

Vi ses 26 02 kl 20 

Hovedpoenget er: Vil vi bo i et drittsamfunn eller i et hyggelig samfunn?» 

Brevet var pa.fort brennmerke. Teksten i brevet var satt sammen blant annet av deler fra 
et avisintervju med Hanan Benammar, som var en av skuespilleme i teaterstykket 
"Ways of Seeing". Brevet ble sett i sammenheng med at forestillingen skulle 
nyoppsettes pa Human Intemasjonale dokumentarfestival 26. februar s.a. kl. 20.00. 

Stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde og samfunnssikkerhetsminister Ingvil 
Smines Tybring-Gjedde mottok brevet 5. februar 2019. 

Brevet var utformet slik at <let fremstod som at avsender mente mottakeme var rasister, 
at <let var en sammenheng mellom brevet og handlingene rettet mot justisminister Tor 
Mikkel Wara i perioden 6. desember 2018 til 17. januar 2019 som beskrevet i post a) 
punkt 1 til 3, og at <let var samme gjemingspersoner som sto bak. 

Handlingen anses som en trussel mot samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines 
Tybring-Gjedde og var egnet til a pavirke hennes arbeid som minister, blant annet i 
sp0rsmal om politikkutforming og -gjennomforing. Trusselen var videre egnet til a 
innvirke pa hennes arbeid som minister i form av begrensninger i hennes frie 
beveglighet og tilgjenglighet. 

Til tid og sted som i post b) forholdt hun seg slik som der nrermere beskrevet. 
Handlingen anses som en trussel mot stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde og 
var egnet til a innvirke pa hans arbeid som stortingsrepresentant, blant annet i sp0rsmal 
om politikkutforming. Trusselen var videre egnet til a innvirke pa hans arbeid som 
stortingsrepresentant i form av begrensninger i hans frie bevegelighet og tilgjengelighet. 

Straffeloven § 263 

for i ord eller handling a ha truet med straffbar atferd under slike omstendigheter at 
trusselen var egnet til a fremkalle alvorlig frykt. 

Grunnlag 

a) Til tid og sted som i post I a) forholdt hun seg som der nrermere beskrevet, noe som 
etter omstendighetene var egnet til a fremkalle alvorlig frykt hos Tor Mikkel Wara. 

b) Til tid og sted som i post I b) forholdt hun seg som der nrermere beskrevet, noe som 
etter omstendighetene var egnet til a fremkalle alvorlig frykt hos lngvil Smines Tybring
Gjedde. 
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c) Til tid og sted som i post I c) forholdt hun seg som der nrermere beskrevet, noe som 
etter omstendighetene var egnet til a fremkalle alvorlig frykt hos Christian Tybring
Gjedde. 

III Straffeloven § 225 

for a ha foretatt noe for a vekke mistanke om at en straffbar handling er begatt, uten at 
den var det. 

Grunnlag: 
Til tid og sted som i post I a) forholdt hun seg som der nrermere beskrevet. Handlingene 
ble utfort slik at det fremstod som om de var begatt av en eller flere utenforstaende 
personer som mente at noen som bodde i boligen var rasister og/eller nazister, at det var 
en sammenheng mellom handlingene og at de var begatt av samme 
gjemingsperson/gjemingspersoner. Politiets sikkerhetstjeneste iverksatte etterforsking 
rettet mot ukjente gjemingspersoner som folge av hendelsene. 

IV Straffeloven § 190 annet ledd ifr. brann- og eksplosionsvernloven if.§ 5 
f0rste ledd 
for forsettlig eller grovt uaktsomt, og gjentatt eller pa en graverende mate, a ha 
overtradt bestemmelsen om at enhver plikter a vise alminnelig aktsomhet og 
opptre pa en slik mate at brann, eksplosjon og annen ulykke forebygges. 

Grunnlag: 

a) Til tid og sted som i post I a) nr. 3 forholdt hun seg som der nrermere 
beskrevet. 

b) Til tid og sted som i post I a) nr . 7 forholdt hun seg som der nrermere 
beskrevet. 

Tiltalens post I er utferdiget etter ordre fra riksadvokaten. 

Straffeloven § 79 bokstav a far anvendelse. 

Allmenne hensyn krever pa.tale for post II - IV. 

Det tas forbehold om a nedlegge pa.stand om erstatning til forsikringsselskap og de fomrermede, jf. 
straffeprosessloven § 427. 

Det nasjonale statsadvokatembetet, 23. januar 2020 

~µ__ 
Marit Formo 
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