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Høring - ny lov om karantene eller saksforbud ved overgang fra politisk stilling i 

departementene til andre stillinger mv. og forslag til endringer i lov om statens 

tjenestemenn 

Vi viser til brev av 11. oktober 2013 og senere telefonisk kontakt. 

 

Her bes det om Kunnskapsdepartementets merknader til forslag om lovregulering av 

bestemmelser om karantene og saksforbud ved overgang fra politisk stilling i departementene 

til andre stillinger mv. og forslag til endringer i lov om statens tjenestemenn. 

 

Vi mener foreliggende forslag er godt. Vi har imidlertid noen merknader. 

 

Det fremgår av utkast til ”lov om karantene mv. fra politisk stilling i departementene til andre 

stillinger mv.” § 8 femte ledd at ”vedtaket ikke kan påklages”. Når det imidlertid gjelder 

utkast til lov om endring av ”lov om statens tjenestemenn mv.” § g, fremgår at embets- eller 

tjenestemenn har rett til en ”ny vurdering av karantene eller saksforbud”. Dersom vedtaket 

ikke omgjøres, ”skal saken avgjøres av Kongen” (med planlagt delegasjon til FAD). 

 

Vi har forstått dette slik at dette innebærer at når det gjelder overgang fra politisk stilling, 

foreligger det ikke klageadgang på vedtak om karantene eller saksforbud i motsetning til for 

embets- og tjenestemenn. Etter vår mening bør det i forarbeidene redegjøres nærmere for 

hvorfor de to grupper behandles ulikt. Videre bør utkast til lovtekst § g endres, slik at det 

fremgår at bestemmelsen gir klagerett. Begrepet rett til ”ny vurdering” kan oppfattes upresist. 

 

Det fremgår ikke uttrykkelig at klager fra embets- eller tjenestemann skal gå til 

Karanteneutvalget, men vi antar det er meningen. Dette er viktig for å sikre likebehandling. 

 

Det bes spesielt om høringsinstansenes vurdering av hvilke krav til kompetanse som bør 
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stilles til Karanteneutvalget, herunder om utvalgets forslag gir tilstrekkelig bredde i den 

kompetansen et slikt organ har behov for. Om karanteneutvalgets sammensetning fremgår i 

utkastet til lov § 3 annet ledd at ”Karanteneutvalget har fem medlemmer som oppnevnes av 

Kongen. Kongen oppnevnerett av medlemmene som leder. To eller tre av medlemmene skal 

tidligere ha vært statsråd, statssekretær eller politisk rådgiver, men ikke senere enn to år før 

oppnevningen. To eller tre av medlemmene skal ha juridisk embetseksamen eller mastergrad i 

rettsvitenskap”. 

 

Vi mener den foreslåtte sammensetning av utvalget er hensiktsmessig. Vi forslår imidlertid at 

leder av utvalget bør være en jurist. Utvalget skal behandle mange typiske juridiske 

problemstillinger, og det vil derfor styrke utvalget. Videre antar vi § 3 annet ledd annen 

setning siste ledd med fordel kunne vært gjort noe enklere språklig. 

 

 

Med hilsen  

 

 

Knut Børve (e.f.)  

ekspedisjonssjef 

 Barbro Andenæs 

 fagdirektør 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
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