
 

 

Mandat for revisjon av karanteneloven: 

 

Bakgrunn 

I Prop. 1 S (2018-2019) for Kommunal- og moderniseringsdepartementet  (KMD), fremgår 

det at departementet vil følge opp den anmodningen som Karantenenemnda har gitt i 

årsmeldingen for 2017. Her har Karantenenemnda bedt departementet om å se nærmere på 

godtgjørelsesreglene i karanteneloven.  

 

Karantenenemnda har i sin årsmelding for 2018 vist til at informasjonsplikten knyttet til 

vurdering av brudd på loven, eller brudd på vedtak truffet av nemnda, ikke er tilstrekkelig 

klargjort i loven eller forarbeidene til loven. Nemnda har anmodet om at departementet 

foretar en lovrevisjon. Nemnda har bedt om at gjeldene sanksjonsregler gjennomgås, og om 

det bør vurderes om andre sanksjoner kan være aktuelle ved klare brudd på ilagt karantene 

eller saksforbud. Nemda viser til at det kan vurderes å gi lovhjemmel for trekk i godtgjørelsen 

eller bortfall av godtgjørelsen. 

 

Innst. 393 S (2018-2019) (Dokument 8:77) fra Stortingets presidentskap om 

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Arne Nævra, Kari 

Elisabeth Kaski, Petter Eide og Freddy André Øvstegård om å stramme inn 

karanteneordningen for tidligere medlemmer av regjeringen, statssekretærer og politiske 

rådgivere i regjeringsapparatet, ble behandlet i Stortinget 6. juni 2019. Forslaget ble ikke 

vedtatt.  

 

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland svarte i sin redegjørelse til Stortinget 

at Karanteneloven ble vedtatt av et enstemmig Storting. Hun konkluderte med at: «Jeg er 

glad for at presidentskapet har vist støtte til at departementet får muligheter til å utrede 

nærmere de forslagene som er fremmet av Karantenenemnda. Departementet vil i arbeidet 

også se hen til representantforslaget, og eventuelle lovendringer vil selvsagt bli fremmet til 

Stortinget på vanlig måte.» 

 

Karanteneloven  

Lov om informasjonsplikt, karantene og saksforbud for politikere, embetsmenn og 

statsansatte (karanteneloven) trådte i kraft 1. januar 2016.  

 

Statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere, som tiltrer stilling eller verv utenfor 

statsforvaltningen eller etablerer næringsvirksomhet, kan bli ilagt karantene og/eller 

saksforbud. Dette gjelder ikke ved overganger til partipolitisk arbeid eller politisk verv i 

Stortinget, kommuner og fylkeskommuner.  

 

Karanteneloven kapittel 2 regulerer tidligere politikeres overgang til stilling mv. utenfor 

statsforvaltningen. Karantenenemnda er gitt myndighet til å treffe vedtak om karantene og 

saksforbud ved politikeres overgang til stilling eller verv utenfor statsforvaltningen, eller ved 

etablering av næringsvirksomhet. Dette fremgår av karanteneloven § 4. Nemnda er et 

uavhengig forvaltningsorgan, og KMD ivaretar sekretariatsfunksjonen for nemnda.  

 



 

 

Karanteneloven regulerer også politikeres overgang til embete eller stilling i departementene. 

Slike overganger reguleres av karanteneloven kapittel 3. I tillegg regulerer karanteneloven 

embetsmenn og statsansattes overgang til stilling mv utenfor statsforvaltningen. Slike 

overganger reguleres av karanteneloven kapittel 4. 

 

Formålet med karanteneloven er å bidra til å sikre tilliten til det politiske systemet og 

forvaltningen.  

 

Karantene kan i særlige tilfeller ilegges i inntil seks måneder etter fratreden når: 

- det foreligger en konkret forbindelse mellom politikerens tidligere ansvarsområder og 

arbeidsoppgaver eller bestemte saker som var til behandling i departementet i politikerens 

funksjonstid, og interessene til virksomheten politikeren blir tilknyttet eller etablerer, eller 

- politikerens ansvar og arbeidsoppgaver har gitt eller kan gi virksomheten politikeren 

blir tilknyttet eller etablerer særlige fordeler, eller 

- overgangen på annen måte kan være egnet til å svekke tilliten til forvaltningen 

generelt. 

 

På samme vilkår kan politikere ilegges saksforbud i inntil 12 måneder etter fratreden. 

Dersom det foreligger tungtveiende grunner, kan det ilegges saksforbud på inntil 12 måneder 

i tillegg til karantene på seks måneder. Dette er regulert i karanteneloven §§ 6 og 7. 

 

Brudd på karanteneloven kan medføre ileggelse av ulike administrative sanksjoner som 

pålegg om å bringe ulovlig forhold til opphør, ileggelse av tvangsmulkt, inndragelse av inntekt 

og ileggelse av overtredelsesgebyr.  

 

Problemstillinger som skal drøftes i utvalget  

Utvalget skal vurdere og komme med forslag til endringer i karanteneloven kapittel 2. 

Utvalget skal vurdere og eventuelt komme med forslag til endringer i: 

 

1. Karanteneloven § 8. Utvalget skal vurdere om det skal være adgang til å gjøre unntak 

fra hovedregelen om kompensasjon. Konkret skal det vurderes om godtgjørelse ikke 

skal gis i tilfeller der politikeren går tilbake til en stilling som ikke er omfattet av 

karantenereglene, eller i tilfeller der stillingen, næringsvirksomheten eller vervet er en 

bistilling. Utvalget skal også se på om det fortsatt skal gis godtgjørelse for ilagt 

karantene dersom politikeren oppretter et foretak med sikte på rådgivningsvirksomhet 

innenfor tidligere arbeidsområde som politiker. Utvalget skal også vurdere om det kan 

være aktuelt å gi kompensasjon for ilagt saksforbud.  

2. Karanteneloven § 2 tredje ledd. Definisjonen av saksforbud innebærer «et 

tidsbegrenset forbud mot å involvere seg i bestemte saker eller saksområder». 

Utvalget skal vurdere om definisjonen av saksforbud er tilstrekkelig klar og dekkende 

for å ilegge en begrensning ved overgang til stilling eller i forbindelse med utøvelse 

av egen næringsvirksomhet. Utvalget skal vurdere om praksis fra Karantenenemnda 

oppfattes som enhetlig, og om saksforbud som ilegges kan være utfordrende å 

etterleve. Utvalget skal vurdere spørsmål om etterlevelse er enkelt å ivareta for den 

tidligere politikeren, for ny arbeidsgiver og for berørte departement.  



 

 

3. Karanteneloven § 5. Utvalget skal vurdere på hvilken måte informasjonsplikten skal 

oppfylles i etterkant av at det er truffet vedtak om karantene og/eller saksforbud. 

Utvalget skal vurdere om det er behov for særskilte saksbehandlingsregler knyttet til 

informasjonsplikten. Utvalget skal vurdere spørsmål om partsinnsyn. 

4. Kapittel 5 om administrative sanksjoner. Utvalget skal vurdere om gjeldende 

sanksjonsregler bidrar til å understøtte formålet med karanteneloven og sikrer god 

etterlevelse av vedtak. Utvalget skal vurdere om det kan være aktuelt med andre 

sanksjoner enn någjeldende når det foreligger klare brudd på ilagt karantene eller 

saksforbud. Utvalget skal særskilt vurdere om det bør gis lovhjemmel for helt eller 

delvis bortfall av godtgjørelse ved brudd på ilagt karantene.  

5. Utvalget skal vurdere om det skal gis egne fristregler for vedtak knyttet til reaksjoner 

og sanksjoner som avviker fra forvaltningsloven.  

6. Utvalget skal ikke vurdere reglene om fratredelsesytelse for politikere som følger av 

håndbok for politisk ledelse. 

7. Utvalget skal vurdere og eventuelt foreslå språklige endringer som bidrar til 

klargjøring og forenkling av regelverket.  

8. Utvalget skal utrede økonomiske og administrative konsekvenser av forslagene i 

samsvar med utredningsinstruksen. 

9. Utvalget skal legge frem sin rapport for KMD innen 15. september 2020. 

 

Arbeidsform og kostnader 

Arbeidet skal utføres innenfor de rammene som stilles til rådighet av KMD. Eventuelle avvik 

fra mandatet som foreslås av utvalget, må avklares med KMD. KMD ivaretar 

sekretariatsfunksjonen for utvalget. 

 

 

 

 

 

 

  


