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Ny vurdering av karantenens varighet 
 
Karanteneutvalget viser til ditt brev av 13. juli 2015 om ileggelse av karantene og saksforbud 
i forbindelse med din overgang til stilling som direktør i Arctic Securities. I brevet ber du om 
en ny vurdering av varigheten på den ilagte karantenen. 
 
Det er ikke innkommet opplysninger som ikke tidligere var kjent i saken. Det er heller ikke 
andre forhold i saken som tilsier en endring av det opprinnelige vedtaket av 9. juli 2015. I 
vurderingen er det derfor lagt vekt på de samme forhold som i vedtaket av 9. juli 2015. 
 
Generell politisk erfaring og innsikt er ikke i seg selv tilstrekkelig grunnlag for en karantene. 
Avgjørende er om det er andre særlige forhold som gjør karantene nødvendig for å ivareta 
hensynet til tilliten til forvaltningen, se retningslinjene punkt 1. Karanteneutvalgets vurdering 
er at din innsikt og involvering, spesielt i prosessene med statsbudsjettet og skattereformen, 
og din innsikt i hvordan statsforvaltningen vurderer eierskapsspørsmål, utgjør slike særlige 
forhold. Karantene er derfor nødvendig. Det er tatt hensyn til samtlige av oppgavene knyttet 
til din nye stilling og til det ansvaret du har hatt som statssekretær. Reguleringen av og det 
offentlige tilsynet med finansbransjen skal ivareta andre hensyn enn en karantene, og vil 
derfor ikke ha betydning for vurderingen av karantenens varighet.  
 
Retningslinjene åpner ikke for å ilegge karantene for visse av oppgavene knyttet til en stilling. 
På bakgrunn av den konkrete forbindelsen mellom ditt ansvar som statssekretær og Arctics 
interesser, finner Karanteneutvalget at et saksforbud ikke alene vil ivareta hensynet til tilliten 
til forvaltningen, se retningslinjene punkt 2 første ledd jf. punkt 1.  
 
Karantene innebærer at du ikke kan ha kontakt med Arctic Securities i karanteneperioden. 
Dette innebærer at du ikke kan benytte virksomhetens e-post og at kurs og utdanning i 
karanteneperioden ikke kan finansieres av virksomheten. 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. 
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