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Avgjørelse i forbindelse med overgang til stilling i Tekna 

 
Det vises til din melding til Karantenenemnda datert 26. oktober 2016. 
 
Vedtak 
Karantenenemnda har besluttet at du ilegges seks måneders saksforbud i forbindelse med din 
overgang fra embetet som statssekretær i Kunnskapsdepartementet til stillingen som 
seniorrådgiver i Tekna. Saksforbudet regnes fra fratreden som statssekretær 12. august 2016 
til og med 12. februar 2017.  
 
Saksforbudet omfatter saker som omhandler høyere utdanning, forskning og/eller 
kompetansepolitikk der Kunnskapsdepartementet eller underliggende virksomheter er 
involvert.  
 
Rettslig grunnlag 
Etter lov 19. juni 2015 nr. 70 om informasjonsplikt, karantene og saksforbud for politikere, 
embetsmenn og tjenestemenn (karanteneloven) § 6 kan Karantenenemnda ilegge en politiker 
eller tidligere politiker i et departement karantene i inntil seks måneder etter fratreden fra den 
politiske stillingen eller embetet.  
 
Karantene kan ilegges i særlige tilfeller når enten: 
•     det foreligger en konkret forbindelse mellom politikerens tidligere ansvarsområder, 

arbeidsoppgaver i den politiske stillingen eller bestemte saker som var til behandling i 
departementet i politikerens funksjonstid, og interessene til den virksomheten 
politikeren blir tilknyttet eller etablerer, jf. § 6 bokstav a), 

• politikerens tidligere ansvar og arbeidsoppgaver har gitt eller kan gi virksomheten 
politikeren blir tilknyttet eller etablerer særlige fordeler, jf. § 6 bokstav b), eller 

• overgangen på annen måte kan være egnet til å svekke tilliten til forvaltningen 
generelt, jf. § 6 bokstav c). 

 



På samme vilkår kan Karantenenemnda ilegge saksforbud i tillegg til eller i stedet for 
karantene, se karantenelove § 7. Saksforbud kan ilegges i inntil tolv måneder etter fratreden, i 
tillegg til en karantene på inntil seks måneder. Dersom det foreligger særlig tungtveiende 
grunner, kan det ilegges et saksforbud i inntil atten måneder etter fratreden, i tillegg til 
karantene på seks måneder. 
 
Saksforholdet 
Du har vært statssekretær i Kunnskapsdepartementet fra 25.oktober 2013 til og med 12. 
august 2016. I Kunnskapsdepartementet hadde du ansvaret for grunnutdanningen, barnehage, 
kulturskole, folkehøyskole, spesialundervisning, friskoler m.m. Du går over til stillingen som 
seniorrådgiver i seksjon for samfunnspolitikk og analyse i Tekna. 
 
Karantenenemndas vurdering 
Karantenenemnda mener det ikke er behov for karantene, men at saksforbud skal ilegges. 
Karantenenemnda har lagt til grunn at dersom det oppstår mistanke om at en tidligere 
politiker benytter informasjon og kunnskap fra embetet for sin nye arbeidsgiver, uten at det 
foreligger et tidsmessig skille, kan dette bidra til å svekke tilliten til forvaltningen. 
 
Karantenenemnda har lagt vekt på at du har vært i embetet som statssekretær i nesten tre år og 
går til en medlems- og interesseorganisasjon som, i tillegg til å arbeide med medlemmenes 
lønns- og arbeidsvilkår, også skal ivareta medlemmenes interesser overfor beslutningstakere 
innenfor viktige politikkområder. Karantenenemnda legger videre vekt på at du fra tiden som 
statssekretær hadde tett kontakt med politikere og embetsverk i det departementet som har 
ansvaret for høyere utdanning, forskning og kompetansepolitikk, og at du er rekruttert for å 
delta i arbeidet med strategiske oppgaver for å få gjennomslag for ulike områder innenfor 
Teknas interessepolitikk. Saksforbudet innebærer at du i seks måneder fra din fratreden som 
statssekretær, 12. august 2016 til og med 12. februar 2017, ikke kan arbeide med saker knyttet 
til høyere utdanning, forskning og kompetansepolitikk der Kunnskapsdepartementet eller 
underliggende virksomheter er involvert.  
  
Andre opplysninger 
Du har rett til å be om at Karantenenemnda foretar en ny vurdering av saken din. Dersom du 
ønsker en ny vurdering av saken, må du sende uttalelse om dette til Karantenenemnda ved 
sekretariatet. Uttalelsen må sendes sekretariatet innen fem dager etter at du har mottatt 
vedtaket, jf. karanteneloven § 3 tredje ledd. Søksmål om gyldigheten av Karantenenemndas 
vedtak etter karanteneloven kan ikke reises uten at det er krevd ny vurdering, og ny vurdering 
er gitt, se karanteneloven § 3 femte ledd. 
 
Du har rett til å se dokumentene i saken jf. forvaltningsloven § 18 jf. § 19. 
 
 
Med hilsen 
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