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Karantenenemndas vedtak 

Det vises til din melding til Karantenenemnda 6. mai 2016. 
 
Vedtak 
Karantenenemnda har besluttet at du ilegges tre måneder karantene i forbindelse med din 
overgang fra stillingen som statssekretær i Samferdselsdepartementet til stillingen som 
Næringspolitisk direktør i Norges Rederiforbund. Karantenetiden regnes fra fratreden som 
statssekretær 11. mai 2016 til og med 10. august 2016. 
 
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: 

• 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 etter karanteneloven § 7 ilegge saksforbud i tillegg til 
eller i stedet for karantene. 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 
Du har vært statssekretær i  Samferdselsdepartementet fra 16. desember 2015 til og med 11. 
mai 2016. I Samferdselsdepartementet hadde du særlig ansvar for Nasjonal transportplan og 
reformer innen samferdselssektoren. Du var statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet 
for fiskeriministeren fra 16. oktober 2013 til 16. desember 2015. Du går over til stillingen som 
Næringspolitisk direktør og leder av Næringspolitisk avdeling i Norges Rederiforbund.  
 
Karantenenemndas vurdering 
Karantenenemndas vurdering er at overgangen kan være egnet til å svekke tilliten til 
forvaltningen generelt, dersom det ikke foreligger et tidsmessig skille mellom din stilling som 
statssekretær i Samferdselsdepartementet, og som statssekretær i Nærings- og 
fiskeridepartementet før dette, og din stilling som leder av Næringspolitisk avdeling i Norges 
Rederiforbund. Karantenenemnda har særlig lagt vekt på at Norges Rederiforbund er en 
interesseorganisasjon som representerer betydelige økonomiske og politiske interesser. Som 
del av din stilling skal du drive med myndighetskontakt og påvirkningsarbeid, og ha kontakt 
med både politikere og embetsverk. Nærings- og fiskeridepartementet er et av departementene 
som særlig har kontaktflater med Norges Rederiforbund. Karantenenemnda finner på denne 
bakgrunn at overgangen utgjør et særlig tilfelle, og at karantene er nødvendig av hensyn til 
tilliten til forvaltningen, jf. karanteneloven § 6 første ledd bokstav c). 
 
I karantenetiden  
Karantene innebærer at du ikke kan ha kontakt med Norges Rederiforbund i 
karanteneperioden. Den eneste kontakten som tillates er av helt praktisk art som typisk skjer 
nokså nært tiltredelsestidspunktet for å forberede tiltredelsen.  
 
Godtgjørelse  
I karantenetiden gis det lønnskompensasjon tilsvarende din lønn på fratredelsestidspunktet 
med tillegg av feriepenger, jf. karanteneloven § 8. 
 
Rett til ny vurdering mv. 
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. Se  
karanteneloven § 3 tredje ledd. Søksmål om gyldigheten av Karantenenemndas vedtak 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.  
 
Med hilsen 
 
 
Reidun Slåen  (e.f.) 
  
 Anne Kirsti Lunde 
  
Kopi: 
Samferdselsdepartementet 
Statsministerens kontor 
Norges Rederiforbund 
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