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Avgjørelse av Karanteneutvalget i forbindelse med overgang til stilling utenfor 
statsforvaltningen 
 
Det vises til din melding til Karanteneutvalget 7. september 2015 i forbindelse med at du går 
over til stilling som advokat i advokatfirma Føyen Torkildsen. 
 
Karanteneutvalget har besluttet at du ilegges tre måneder karantene i forbindelse med din 
overgang fra stillingen som politisk rådgiver i Arbeids- og sosialdepartementet til stillingen 
som advokat i Føyen Torkildsen. Karantenetiden regnes fra fratreden som politisk rådgiver 
18. september 2015 til og med 18. desember 2015.  
 
Du ilegges videre seks måneder saksforbud, regnet fra utløpet av karanteneperioden. 
Saksforbudet løper fra og med utløpet av karanteneperioden til og med 18. juni 2016. 
Saksforbudet omfatter saker og oppdrag hvor Arbeids- og sosialdepartementet eller 
underliggende virksomheter er part eller på annen måte direkte involvert. 
 
Karanteneutvalgets vurdering er at det kan bli reist spørsmål ved om overgangen vil kunne gi 
advokatfirmaet Føyen Torkildsen et uberettiget konkurransefortrinn. Det er lagt vekt på at du 
som politisk rådgiver har tilegnet deg omfattende innsikt i og kunnskap om politikk- og 
regelutformingen, samt om avsluttede og pågående saker, som Arbeids- og 
sosialdepartementet har ansvaret for. Karanteneutvalget finner av disse grunner at det 
foreligger særegne forhold ved overgangen som er egnet til å svekke tilliten til forvaltningen. 
Karantene og saksforbud ilegges for å sikre allmenhetens tillit til forvaltningen. 
 
Karantene innebærer at du ikke kan ha kontakt med Føyen Torkildsen i karanteneperioden. 
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 framgår av punkt 4 i retningslinjene der det 
framgår at en politiker, i ett år etter fratreden, har informasjonsplikt om alle stillinger som kan 
være problematiske i forhold til retningslinjene. 
 
Med hilsen 
 
 
 
Reidun Slåen (e.f.) 
  
        Anne Kirsti Lunde 
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