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Karantenenemndas vedtak 

Det vises til din melding til Karantenenemnda datert 22. februar 2016. 
 
Saksforholdet 
Du har vært statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet fra 17. oktober 2014 til og 
med 19. februar 2016. I departementet arbeidet du både opp mot Lovavdelingen og med 
endring av asylmottaksstrukturen. I Ræder DA skal du tre inn som advokat og partner, og du 
skal lede enhet for offentlig rett, eiendomsutvikling og samfunnskontakt.  
 
Rettslig grunnlag 
Etter lov om informasjonsplikt, karantene og saksforbud for politikere, embetsmenn og 
tjenestemenn (karanteneloven) § 6 bokstav b) kan Karantenenemnda ilegge karantene i inntil 
seks måneder i særlige tilfeller dersom politikerens tidligere ansvar og arbeidsoppgaver har 
gitt eller kan gi virksomheten politikeren blir tilknyttet eller etablerer særlige fordeler. Etter 
karanteneloven § 7 kan Karantenenemnda, på samme vilkår som etter § 6, ilegge saksforbud i 
tillegg til eller i stedet for karantene. Saksforbud kan ilegges i inntil tolv måneder etter 
fratreden. 
 
Karantenenemndas vurdering 
Karantenenemndas vurdering er at overgangen vil kunne gi Ræder DA særlige fordeler ved at 
de får et uberettiget konkurransefortrinn, eller at det oppstår mistanke om dette. 
Karantenenemnda har særlig vektlagt rollen du går inn i med myndighetskontakt. Det 
foreligger en konkret forbindelse mellom ditt arbeidsområde som statssekretær og ditt 
ansvars- og arbeidsområde i Ræder DA. Det er lagt vekt på at du som statssekretær har 
tilegnet deg innsikt og kunnskap om politikk og regelutforming som Justis- og 
beredskapsdepartementet har ansvaret for. I tillegg har du opparbeidet deg et kontaktnett blant 
både den politiske ledelsen og embetsverket. Karantenenemnda finner at det foreligger et 



særlig tilfelle, og at karantene er nødvendig av hensyn til tilliten til forvaltningen, jf. 
karanteneloven § 6 bokstav b).  
 
Når det gjelder saksforbudet har Karantenenemnda lagt vekt på at det særlig kan være egnet 
til å svekke tilliten til forvaltningen dersom det oppstår mistanke om at en tidligere politiker 
benytter informasjon og kunnskap fra embetet som politiker på vegne av klienter i tvister mot 
det departement hvor han eller hun har vært en del av den politiske ledelsen, eller dets 
underliggende etater. Slike situasjoner bør derfor etter Karantenenemndas vurdering ikke 
forekomme uten at det er et klart tidsmessig skille. Karantenenemnda finner på denne 
bakgrunn at det foreligger et særlig tilfelle, og at saksforbud er nødvendig av hensyn til tilliten 
til forvaltningen jf. karanteneloven § 7 jf. § 6 bokstav b). 
 
Vedtak 
Karantenenemnda har besluttet at du ilegges seks måneder karantene i forbindelse med din 
overgang fra stillingen som statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet til stillingen 
som advokat og partner i advokatfirma Ræder DA. Karantenetiden regnes fra fratreden som 
statssekretær 19. februar 2016 til og med 19. august 2016.  
 
Du ilegges videre seks måneder saksforbud, regnet fra utløpet av karantenetiden. 
Saksforbudet løper dermed til og med 19. februar 2017. Saksforbudet omfatter saker og 
oppdrag hvor Justis- og beredskapsdepartementet eller underliggende virksomheter er part 
eller på annen måte direkte involvert. 
 
I karantenetiden 
Karantene innebærer at du ikke kan ha kontakt med Ræder DA i karanteneperioden. Den 
eneste kontakten som tillates er av helt praktisk art som typisk skjer nokså nært 
tiltredelsestidspunktet for å forberede tiltredelsen. 
 
I karantenetiden gis det full lønnskompensasjon tilsvarende din lønn på 
fratredelsestidspunktet med tillegg av feriepenger, jf. karanteneloven § 8. 
 
Ny vurdering 
Du har rett til å be om at Karantenenemnda foretar en ny vurdering av saken. Dersom du 
ønsker ny vurdering av saken må du underrette Karantenenemnda ved sekretariatet om at du 
ønsker dette innen fem dager etter at du har mottatt dette brevet, jf. karanteneloven § 3 tredje 
ledd. 
 
Med hilsen 
 
 
Reidun Slåen  (e.f.) 
  
 Anne Kirsti Lunde 
  
Kopi: 
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Statsministerens kontor 
Advokatfirma Ræder DA 
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