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Karantenenemndas vedtak
Det vises til din melding til Karantenenemnda 13. mai 2016.
Vedtak
Det ilegges ikke karantene eller saksforbud.
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
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)
• 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 karanteneloven § 7. Saksforbud kan ilegges i inntil tolv måneder etter fratreden.
Dersom det foreligger særlig tungtveiende grunner, kan det ilegges et saksforbud i inntil atten
måneder etter fratreden, i tillegg til en karantene på inntil seks måneder.
Saksforholdet
Før du fratrådte som statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet 29. april 2016, hadde du
blant annet ansvar for arbeidslivsområdet. Dette omfattet særlig ansvar for endringer i
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arbeidsmiljøloven, dagpengeregelverket og oppfølgning av avtalen om Inkluderende
Arbeidsliv (IA-avtalen). Du var også involvert i bransjeprogrammene mot
arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Du har meldt om tiltredelse i stilling som
administrerende direktør i Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg Trøndelag (EBA-T) og
Håndverkerforeningen i Trondheim. Her vil du blant annet ha ansvar for medlemsservice,
utleie og administrasjon av håndverkerforeningens eiendommer, utdeling av svennebrev, å
fremme bransjens interesser utad, å være bindeledd mellom medlemsbedrifter og eksterne
aktører, og å ha kontakt mot Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg sentralt,
regionsforeningene og Byggenæringens landsforening.
Karantenenemndas vurdering
Karantenenemnda har kommet frem til vilkårene for å ilegge karantene eller saksforbud ikke
er oppfylt.
Det er en viss forbindelse mellom ditt ansvar for arbeidslivsområdet i ASD, og de nye
virksomhetenes interesser. Nemnda finner at denne forbindelsen likevel er for avledet til å gi
grunnlag for karantene eller saksforbud. Det er i denne sammenheng lagt vekt på at de
oppgaver som ligger i din nye stilling hovedsakelig angår lokale og regionale forhold. Den
interne ansvarsfordelingen mellom EBA sentralt og EBA-Trøndelag innebærer at
håndteringen av EBA-Ts interesser mot departementer er kanalisert til EBA sentralt, eventuelt
gjennom Byggenæringens landsforening. Dette gjelder blant annet arbeid med å bedre
bransjens rammebetingelser.
Karantenenemnda finner heller ikke at overgangen vil utgjøre en særlig fordel for de nye
virksomhetene, utover den alminnelige fordelen som ligger i å ansette en tidligere politiker fra
statsforvaltningen. Det vises til at du ikke har vært involvert i pågående eller ikkeoffentliggjorte saker eller saksområder i departementet som vil være av nytte for de nye
virksomhetene å få kjennskap til. Det er opplyst at du heller ikke vil drive myndighetskontakt
eller påvirkningsarbeid mot departementet. Karantenenemnda finner avslutningsvis at det ikke
opplysninger i saken som tilsier at overgangen på annen måte kan være egnet til å svekke
tilliten til forvaltningen generelt.
Andre opplysninger
Du har rett til å be om at Karantenenemnda foretar en ny vurdering av saken din. Dersom du
ønsker ny vurdering, 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 sakens dokumenter i henhold til forvaltningsloven § 18 jf. § 19.
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