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Avgjørelse av Karanteneutvalget i forbindelse med overgang til stilling utenfor 
statsforvaltningen 
 
Det vises til din melding til Karanteneutvalget av 26. juni 2015 i forbindelse med at du går 
over til stillingen som direktør i Arctic Securities. 
 
Karanteneutvalget har besluttet at du ilegges seks måneder karantene i forbindelse med din 
overgang fra embete som statssekretær i Finansdepartementet til stillingen som direktør i 
Arctic Securities. Karantenetiden regnes fra fratreden som statssekretær 19. juni 2015 til og 
med 18. desember 2015.  
 
Du ilegges videre seks måneder saksforbud, regnet fra utløpet av karanteneperioden. 
Saksforbudet løper fra utløpet av karanteneperioden til og med 18. juni 2016. Saksforbudet 
omfatter et forbud mot at du involverer deg i saker som gjelder børsnoterte selskaper som er 
direkte statlig eide eller direkte delvis statlig eide. Saksforbudet innebærer at du ikke kan ha 
kontakt med slike selskaper, og du kan heller ikke engasjere deg i forhold til andre selskaper 
som vurderer oppkjøp, salg, fusjon eller samarbeid med børsnoterte selskaper som er statlig 
eide eller delvis statlig eide. 
 
Karanteneutvalgets vurdering er at det er en konkret forbindelse mellom dine ansvarsområder 
og arbeidsoppgaver i Finansdepartementet og interessene til Arctic Securities. 
Karanteneutvalget vurderer at det kan bli reist spørsmål om overgangen kan gi Arctic 
Securities og kundene til Arctic Securities særlige fordeler. Det er lagt vekt på at du som 
statssekretær i Finansdepartementet har tilegnet deg innsikt i og kunnskap om politikk- og 
regelutformingen av finanssektoren, og om forvaltningen av statlig eierskap. Karantene og 
saksforbud er derfor nødvendig for å forhindre at tilliten til forvaltningen svekkes. 
 
Karantene innebærer at du ikke kan ha kontakt med Arctic Securities i karanteneperioden. Du 
kan heller ikke benytte virksomhetens e-post. Den eneste kontakten som tillates er av helt 
praktisk art som typisk skjer nokså nær tiltredelsestidspunktet for å forberede tiltredelsen. 
 
I karantenetiden gis det full lønnskompensasjon tilsvarende lønn på fratredelsestidspunktet 
med tillegg av feriepenger.  



Det minnes ellers om informasjonsplikten som fremgår av punkt 4 i retningslinjene der det 
framgår at en politiker, i ett år etter fratreden, har informasjonsplikt om alle stillinger og verv 
som kan være problematiske i forhold til retningslinjene. 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Nina Therese Evensen (e.f.) 
  
        Anne Kirsti Lunde 
 
 
 
 
Kopi: 
Statsministerens kontor 
Finansdepartementet 
Arctic Securities 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


