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Karantenenemndas avgjørelse 

Det vises til din melding til Karanteneutvalget datert 30. oktober 2015 i forbindelse med at du 
etablerer egen konsulentvirksomhet (Buzzard Consulting). Det vises også til at det i brev 
datert 24. november 2015 er informert om at saken først ville tas til behandling etter at 
virksomheten er registrert i Brønnøysundregistrene. Utvalget mottok opplysninger om at slik 
registrering er skjedd, og saken er derfor tatt opp til behandling.  
 
Karanteneutvalget har fra 1. januar 2016 endret navn til Karantenenemnda. 
 
Fordi du fratrådte embetet som statssekretær før ikrafttredelsen av lov 19. juni 2015 nr. 70 
(karanteneloven), er overgangen vurdert etter retningslinjene om informasjonsplikt karantene 
og saksforbud for politikere av 29. september 2005 (retningslinjene). 
 
Karantenenemnda har besluttet at du ilegges syv måneder saksforbud fra fratreden fra embetet 
som statssekretær 6. november 2015, til og med 6. juni 2016.  
 
Saksforbudet gjelder involvering i oppdrag for kommuner som berører arbeidet med 
Kommuneproposisjonen frem til denne er offentliggjort. Saksforbudet gjelder videre et forbud 
mot involvering i arbeid med myndighetskontakt og påvirkningsarbeid mot Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet eller dets underliggende virksomheter. 
 
Karantenenemnda finner at det er en helt konkret forbindelse mellom dine ansvarsområder og 
arbeidsoppgaver som statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og 
Buzzard Consultings interesser, jf. retningslinjene punkt 2 første ledd første punktum jf. punkt 
1 første ledd. Det er lagt særlig vekt på at du i din nye virksomhet har opplyst å ville yte 
rådgivning blant annet på de saksområder du har arbeidet med som statssekretær. Det er 
videre lagt vekt på at du i ditt selskap har planer om å drive myndighetskontakt og 



påvirkningsarbeid mot Kommunal- og moderniseringsdepartementet og dets underliggende 
etater.  
 
Et saksforbud er for det første nødvendig for å forhindre at kjennskap til ikke-offentliggjorte 
opplysninger ervervet i embetet som statssekretær gir virksomheten eller dens klienter særlige 
fordeler. For det andre, er saksforbud nødvendig for å styrke tilliten til forvaltningen, ved å 
skape en tilstrekkelig avstand i tid mellom rollen som statssekretær og i rollen som konsulent 
i kontakten med de forvaltningsorganer som omfattes av saksforbudet. 
 
Det minnes ellers om informasjonsplikten i retningslinjene punkt 4, der det framgår at en 
politiker i ett år etter fratreden har informasjonsplikt om alle stillinger som kan være 
problematiske i forhold til retningslinjene. 
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