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Karantenenemnda, opprettet ved kongelig resolusjon 7. oktober 2005,  

14. mai 2014 og 17. april 2015 
 

avgir med dette sin årsmelding for 2016. 

 

 

 

 

 

Oslo, den 28.03.2017 

 

 

 

 

 

 

Christian Hambro (sign.)    Øystein Børmer (sign.)   Hege Skjeie (sign.) 

 

 

 

 

 

 

 

Hanne Sophie Greve (sign.)    Hill-Marta Solberg (sign.) 

         Nestleder     Leder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

INNHOLDSFORTEGNELSE 

1. Innledning ....................................................................................................................... 4 

1.1. Bakgrunn ......................................................................................................................... 4 

1.2. Retningslinjer .................................................................................................................. 4 

1.3. Karantenelov ................................................................................................................... 4 

1.4. Karantenenemnda .......................................................................................................... 5 

1.5. Nemndas sammensetning ............................................................................................. 5 

1.6. Saksbehandlingen .......................................................................................................... 5 

2. Saksbehandlingen i 2016 ............................................................................................... 6 

2.1. Antall saker ..................................................................................................................... 6 

2.2. Oversikt over saker i 2016 ............................................................................................. 7 

2.3. Om saksbehandlingen i Karantenenemnda................................................................. 7 

2.4. Økonomiske og administrative forhold ....................................................................... 7 

3. Innsyn og offentlighet .................................................................................................... 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

4 

 

1. Innledning 
 

Karatenenemnda er et uavhengig forvaltningsorgan. Karantenenemnda avgir hvert år 

årsmelding til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Det finnes nærmere informasjon 

om Karatenenenemnda og avgjørelsene på regjeringen.no/kmd 

1.1. Bakgrunn 
 

Karanteneutvalget ble opprettet i 2005 som et uavhengig utvalg som skulle avgjøre 

saker om karantene og saksforbud for statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere 

ved overgang til stillinger mv. utenfor statsforvaltningen. Det er senere gjort endringer i 

sammensetningen av utvalget ved kongelig resolusjon i 2014 og 2015.  

 

Bakgrunnen for opprettelsen av Karanteneutvalget fremgår av St. meld. nr. 11 (2000 – 

2001) Om forholdet mellom embetsverk, departementenes politiske ledelse og andre 

samfunnsaktører og Innst. S. nr. 175 (2000 – 2001). Formålet med å regulere 

overgangen mellom ulike posisjoner og stillinger, er å sikre tilliten til forvaltningen. I 

Stortingsmelding nr. 23 (2004-2005) Om bruk av karantene for politisk leiing i 

departementa ved overgang til stilling utanfor staten foreslo daværende 

Moderniseringsdepartementet å innføre karanteneregler også for politikere i 

departementene som går over i stillinger utenfor staten, på samme måte som for 

embets- og tjenestemenn i statsforvaltningen.   

1.2. Retningslinjer 
 

I 2005 ble det fastsatt tre sett med retningslinjer: 

 

 Retningslinjer for bruk av karantene ved overgang fra politisk stilling til 

departementsstilling 

 Retningslinjer for karantene og saksforbud for embets- og tjenestemenn ved 

overgang til ny stilling mv. utenfor statsforvaltningen  

 Retningslinjer informasjonsplikt, karantene og saksforbud for politikere ved 

overgang til ny stilling mv. utenfor statsforvaltningen. Disse retningslinjene ble 

fastsatt 29. september 2005, gjort gjeldene fra 17. oktober 2005 og ble sist 

revidert 4. september 2007. 

1.3. Karantenelov 
 

Stortinget vedtok lov om informasjonsplikt, karantene og saksforbud for politikere, 

embetsmenn og tjenestemenn (karanteneloven) i mai 2015. Loven trådte i kraft 

1.1.2016, og erstatter de tidligere retningslinjene. Karantenelovens formål er å bidra til å 

sikre tilliten til forvaltningen og tilliten til det politiske systemet. 

https://www.regjeringen.no/no/dep/kmd/org/styrer-rad-og-utvalg/karantenenemnda/id611309/
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Når statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere tiltrer stilling eller verv utenfor 

statsforvaltningen eller etablerer næringsvirksomhet kan de bli ilagt karantene og 

saksforbud i forbindelse med overgangen. Loven omfatter ikke overganger til 

partipolitisk arbeid eller politisk verv i Stortinget, kommuner og fylkeskommuner.  

1.4. Karantenenemnda 
 

Ved ikrafttredelse av karanteneloven 1. januar 2016 skiftet Karanteneutvalget navn til 

Karantenenemnda. I forarbeidene til loven1 er det vist til at begrepet utvalg ofte blir 

brukt på midlertidig oppnevnte utredningsutvalg som ikke er forvaltningsorgan. Fordi 

organet skal være et permanent forvaltningsorgan med forvaltningsmyndighet, fikk 

organet navnet Karantenenemnda. 

 

I forarbeidene til loven er det uttalt at «nåværende medlemmer bør etter 

departementets vurdering sitte i utvalget i den fastsatte oppnevningsperioden. Dette er 

viktig for at man skal sikre videreføring av kompetansen, og oppnevningen må innrettes 

slik at ikke alle medlemmene skiftes ut samtidig.» 

 

Det er fastsatt forskrift til loven.2 

1.5. Nemndas sammensetning 
 

Karantenemnda har (fra 01.05.2015) i 2016 hatt følgende sammensetning: 

 

Fylkesmann Hill-Marta Solberg    (oppnevnt tom. 30.04.2019) 

(leder)         

Lagmann Hanne Sophie Greve, Bergen   (oppnevnt tom. 30.04.2018) 

(nestleder) 

Advokat Christian Hambro , Oslo    (oppnevnt tom. 30.04.2018) 

Professor Hege Skjeie, Oslo                              (oppnevnt tom. 31.10.2018) 

Direktør Øystein Børmer     (oppnevnt tom. 30.04.2019) 

1.6. Saksbehandlingen 
 

I karanteneloven § 9 er det fastsatt at Karantenenmnda har en frist på to uker til å treffe 

vedtak om å ilegge karantene og saksforbud. Forholdet til forvaltningsloven er regulert 

i karanteneloven § 3. Det er fastsatt særlige fristregler og unntak fra forvaltningslovens 

                                                 
1 Prop.44 L (2014-2014) Lov om informasjonsplikt, karantene og saksforbud for politikere, embetsmenn og 

tjenestemenn (karanteneloven) 

2 Fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2. desember 2015 med hjemmel i lov 19. juni 2015 nr. 

70 om informasjonsplikt, karantene og saksforbud for politikere, embetsmenn og tjenestemenn (karanteneloven) 

§ 3, § 4, § 9, § 18 og § 20, jf. delegeringsvedtak 25. september 2015 nr. 1086. 
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klageregler. Et vedtak truffet av Karantenenemnda kan ikke påklages. Parten kan i 

stedet be om ny vurdering av saken. Det er fastsatt3 forskrift til loven som både 

regulerer beregning av frister, samt nemndas sammensetning, funksjonstid og 

beslutninger. I tillegg er det gitt nærmere regler om reaksjoner ved overtredelse av 

regelverket.  

 

Det er utarbeidet et standard meldeskjema og veiledning, både på bokmål og nynorsk, 

som politikeren skal fylle ut når han eller hun skal melde inn en sak til 

Karantenenemnda.   

 

Elektroniske utgaver av både den nye loven og de gamle retningslinjene er lagt ut på 

www.regjeringen.no/kmd.  

E-postadressen til utvalget og sekretariatet er: postmottak@kmd.dep.no  

 

Karantenenemndas avgjørelser legges ut fortløpende på departementets hjemmeside.  

2. Saksbehandlingen i 2016 
 

2.1. Antall saker 
 

Karantenenemnda behandlet 14 saker, der tilfeller med første- og annengangsvurdering 

av samme sak regnes som en sak. Tre politikere hadde mer enn en sak.  I tilfeller der 

politikeren fratrådte før iverksettelse av loven, ble sakene behandlet etter 

retningslinjene om informasjonsplikt og karantene for politikere av 29. september 2005. 

Dette utgjorde syv saker. Saker der politikeren fratrådte etter 1. januar 2016 ble avgjort 

etter karanteneloven. Dette utgjorde syv saker. 

 

To av sakene gjaldt tidligere statsråder, seks av sakene gjaldt tidligere statssekretærer 

og tre saker gjaldt tidligere politiske rådgivere.  

 

Sekretariatet mottok henvendelser fra to politikere der overgangen falt utenfor lovens 

virkeområde (overgang til politisk verv eller stilling). 

 

 

 

 

 

                                                 

3 Fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2. desember 2015 med hjemmel i lov 19. juni 2015 nr. 

70 om informasjonsplikt, karantene og saksforbud for politikere, embetsmenn og tjenestemenn (karanteneloven) 

§ 3, § 4, § 9, § 18 og § 20, jf. delegeringsvedtak 25. september 2015 nr. 1086. 
 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-02-1380
https://www.regjeringen.no/no/tema/arbeidsliv/Statlig-arbeidsgiverpolitikk/lov-og-avtaleverk/karantene/meldingsskjema-for-karantenesaker/id2484487/
http://www.regjeringen.no/kmd
mailto:postmottak@kmd.dep.no
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2.2. Oversikt over saker i 2016 

 

2.3. Om saksbehandlingen i Karantenenemnda  
 

Saksbehandlingen i Karantenenemnda foregår normalt på e-post, eventuelt ved 

telefonmøter. Det ble avholdt ett telefonmøte i 2016 hvor den tidligere politikeren, i 

henhold til tidligere retningslinjer, fikk presentere sin sak.  

 

Karantenenemnda avholdt også et møte i forbindelse med utarbeidelse av årsmelding 

for 2015.  

2.4. Økonomiske og administrative forhold 
 

Karantenenemnda er et uavhengig forvaltningsorgan som ikke kan instrueres i sine 

vedtak. Karantenenemndas arbeid fiansieres over Kommunal- og 

moderniserinsdepartementets (KMD) budsjett. Nemnda får administrativ støtte fra 

sekretariatsfunsksjon som er tillagt KMD. I sekretariatet arbeider det jurister og 

samfunnsvitere som er tilsatt i arbeidsgiverpolitisk avdeling i KMD. Karantenenemnda 

har varierende saksmengde, og det har ikke vært ansett som administrativt lønnsomt å 

etablere et eget sekretariat i tilknytning til Karantenenenmnda. En karantenesak har i 

praksis vist seg å kreve inntil to ukers arbeid med saksforberedelse og etterfølgende 

administrativt arbeid. 

 

Dato for 
melding 

Navn Karantene 
(mnd) 

Saksforbud 
(mnd) 

Dep Embete/stilling Ny virksomhet Stilling Avgjort av nemnda Utenfor 
loven 

Ny vurdering 

30.10.2015 Jardar 
Jensen 

 
7 KMD  Statssekretær Buzzard Consulting Konsulent 13.01.2016 

  

14.01.2016 Jardar 
Jensen 
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20.01.2013 

 
Saksforbudet 
 endret  

28.01.2016 Sara Berge 
Økland 

0 0 SD Politisk 
rådgiver 

NOR PR Kommunikasjonsrådgiver  08.02.2016 
  

01.02.2016 Lars 
Joakim 
Hanssen 

0 0 JD/LMD Politisk 
rådgiver 

MSLGROUP Senior 
kommunikasjonsrådg 

12.02.2016 
  

22.02.2016 Jøran 
Kallmyr 

6 6 JD Statssekretær Adv. Ræder DA Advokat og partner 09.03.2016 
  

13.03.2016 Robert 
Eriksson 

6 6 ASD Statsråd Eget firma Eget firma 31.03.2016/15.04.2016 
  

20.04.2016 Thorhild 
Widvey 

0 0 KUD Statsråd Styret i Kværner ASA Styremedlem 28.04.2016 
  

09.05.2016 Fredrik 
Farber 

0 0 FIN Statssekretær Fremskrittspartiet Generalsekretær  Overgang til 
partipolitikk 

 

13.05.2016 Kristian 
Dahlberg 
Hauge 

0 0 ASD Statssekretær Entrepenørforeningen 
Bygg 

Administereende 
direktør 

31.05.2016 
  

06.05.2016 Amund 
Drønen 
Ringdal 

3 0 SD  Statssekretær Norges Rederiforbund Næringspolitisk direktør 26.06.2015 
  

01.07.2016 Thorhild 
Widvey 

0 0 KUD Statsråd  Statkraft Syreleder 01.07.2016 
  

13.07.2016 Robert 
Eriksson 

0 4 1/2 ASD Statsråd MSLGROUP Seniorkonsulent 13.07.2016 
  

20.08.2016 Peder 
Eksett 

0 0 Ud  Politisk 
rådgiver 

      Tilbake til 
Stortinget 

 

09.09.2016 Lars 
Joakim 
Hanssen 

0 0 JD/LMD Politisk 
rådgiver 

Kruse Larsen Senior 
kommunikasjonsrådg 

09.09.2016 
  

19.10.2016 Fredrik 
Farber 

0 0 FIN Statssekretær Kringkastingsrådet  Medlem 02.11.2016 
  

27.10.2016 Birgitte 
Jordahl 

0 6 KD Statssekretær Tekna Seniorrådgiver 10.11.2016 
  

22.11.2016 Thorhild 
Widvey 

0 0 KUD Statsråd Pcific Lutheran 
University 

Styremedlem 
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3. Innsyn og offentlighet 
 

I tilfeller der det kreves innsyn i konkrete saker som behandles av Karantenenemnda 

behandles disse på vanlig måte etter offentleglova. Etter offentleglova skal begjæring 

om innsyn rettes til det organet som er ansvarlig for saken, jf. offentleglova § 3 andre 

punktum. Som uavhengig forvaltningsorgan, skal innsynskrav derfor rettes til 

Karantenenemnda. I praksis skal sekretariatet ivareta den praktiske oppfølgingen av 

begjæringer. Innsynsbegjæringer bør derfor sendes til postmottak@kmd.dep.no   

 

Uttalelser og kontakten med mediene skal ivaretas av Karantenenemndas leder.  
 

mailto:postmottak@kmd.dep.no

