
K A R A N T E N E U T V A L G E T  
oppret te t  ved kg l . res .  7 .  ok tober  2005 

 

Karanteneutvalget 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

Postboks 8004 Dep, 0030 OSLO 
Tel. 22 24 48 01/22 24 46 60 

E.post: postmottak@kmd.dep.no 
 

Rolf Erik Tveten 

 
Vår dato Deres dato Vår referanse Deres referanse 
30. juni 2015 10. juni 2015 14/5677  

 
  
Avgjørelse av Karanteneutvalget i forbindelse med overgang til stilling utenfor statsforvaltningen 
 
Karanteneutvalget viser til melding fra deg datert 10. juni 2015. 
 
Karanteneutvalget har besluttet at du ilegges 4 måneders karantene i forbindelse med overgang fra stilling som 
politisk rådgiver ved Statsministerens kontor til stilling som Associate hos Boston Consulting Group (BCG). 
Karantenetiden regnes fra fratredelsestidspunktet som politisk rådgiver. Du har opplyst at fratredelse vil skje 3. 
juli 2015. Karantenen vil i så fall gjelde til og med 2. november 2015. Karanteneutvalget har besluttet at du ikke 
ilegges saksforbud. 
 
Karanteneutvalgets vurdering er at det kan bli reist spørsmål ved om overgangen vil kunne gi BCG et uberettiget 
konkurransefortrinn.  Det er lagt vekt på at du som politisk rådgiver ved Statsministerens kontor har tilegnet deg 
omfattende innsikt i alle avsluttede og pågående saker behandlet i regjering, og vært involvert i saker som 
gjelder Nærings- og fiskeridepartementet. Det vises særlig til din involvering i det pågående arbeidet med 
statsbudsjettet. Denne innsikten vil kunne gi Boston Consulting Group en særlig fordel.  
 
Karanteneutvalget finner av disse grunner at det foreligger særegne forhold ved overgangen som er egnet til å 
svekke tilliten til forvaltningen. Karantene ilegges for å sikre allmenhetens tillit til forvaltningen.  
 
Karantene innebærer at du ikke kan ha kontakt med Boston Consulting Group i karanteneperioden. Den eneste 
kontakten som tillates er av helt praktisk art som typisk skjer nokså nær tiltredelsestidspunktet for å forbedrede 
tiltredelsen. 
 
I karanteneperioden gis det full lønnskompensasjon tilsvarende lønn på fratredelsestidspunktet med tillegg av 
feriepenger. 
 
Karanteneutvalget minner i denne forbindelse om Retningslinjer om informasjonsplikt, karantene og saksforbud 
for politikere punkt 4: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



”Politikeren plikter, senest tre uker før en eventuell tiltredelse, uoppfordret å gi Karanteneutvalget nødvendige 
opplysninger om tiltredelse av ny stilling eller verv utenfor statsforvaltningen, eller oppstart av 
næringsvirksomhet. Slik informasjonsplikt gjelder ikke dersom det er åpenbart at karantene eller saksforbud ikke 
vil være aktuelt. 
 
Informasjonsplikten gjelder alle slike overganger innen ett år etter fratreden fra vervet som politiker" 
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