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Jeg viser til oversendelse av Lovavdelingens vurdering 6. januar 2022. 
 
Som det fremgår i punkt 1, viser vi til den beskrivelsen som er gitt i Finansdepartementets notat 20. 
desember 2021 av blant annet Jens Stoltenbergs politiske verv og av forholdet til Jonas Gahr Støre. 
Den videre habilitetsvurderingen er basert på disse beskrivelsene. Dette fremgår flere steder, men 
jeg ser at det kunne ha vært gjort tydeligere.  
 
Det er vanlig at vi i habilitetsvurderinger forholder oss til den beskrivelsen som departementet har 
gitt i henvendelsen til Lovavdelingen. Når det gjelder forholdet mellom Jens Stoltenberg og Jonas 
Gahr Støre, er beskrivelsene knappe, både om deres personlige vennskap og om det langvarige 
faglig-politiske samarbeidet de har hatt. Selv om noe av dette er forhold som er offentlig kjent, har vi 
ikke funnet det naturlig å bygge på annet enn det som fremkommer i henvendelsen hit.  
 
Jeg ber om at dere legger disse forholdene til grunn når dere bruker uttalelsen internt og ved 
eventuell kommunikasjon utad. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Ketil Bøe Moen 
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Hei,  
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Vedlagt følger som avtalt Lovavdelingens vurdering i saken.  
 
Vh 
Ketil 
 

 

Justis- og  
beredskapsdepartementet 

 Ketil Bøe Moen 
Ekspedisjonssjef 
Lovavdelingen 
 
Mobil: +47 977 50 170 
Telefon: +47 22 24 53 38 
 
Kontor: Gullhaug Torg 4A 

Regjeringen.no/jd  – Facebook – Twitter  

 
 
 
 

 
 
Denne e-posten er beregnet for den institusjon eller person den er rettet til og kan være belagt med lovbestemt taushetsplikt. Dersom e-
posten er feilsendt, vennligst slett den og kontakt Justis- og beredskapsdepartementet. 
 
This email is confidential and may also be privileged. If you are not the intended recipient, please notify the Ministry of Justice and Public 
Security, Norway, immediately. 
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