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Avgjørelse om karantene og saksforbud
Vi viser til avgjørelse fra Karantenenemnda i brev datert 31. mars 2016.
Din sak ble behandlet etter karanteneloven som ble iverksatt 1. januar 2016. Fordi du fratrådte
som statsråd 16. desember 2015, før iverksettelsen av Karanteneloven, skulle din sak ha blitt
behandlet etter retningslinjene om informasjonsplikt, karantene og saksforbud for politikere
av 2005.
Rettslig grunnlag
Karantenenemnda har derfor truffet beslutning som er hjemlet i retningslinjene om
informasjonsplikt, karantene og saksforbud. Vilkårene for karantene og saksforbud i loven er
en videreføring av retningslinjene, og nemnda har derfor samme konklusjon for ileggelse av
karantene og saksforbud som i avgjørelsen av 31. mars 2016.
Beslutning om karantene og saksforbud
Karantenenemnda har besluttet at du ilegges seks måneder karantene i forbindelse med din
overgang fra embetet som statsråd i Arbeids- og sosialdepartementet til eget
rådgivingsselskap. Karantenetiden regnes fra fratreden som statsråd 16. desember 2015 til og
med 15. juni 2016. Karantene innebærer at du ikke kan utføre rådgivningsarbeid eller inngå
avtaler med potensielle kunder av firmaet i denne perioden. Du kan heller ikke påta deg
foredrag i karanteneperioden. Karantene ilegges med hjemmel i retningslinjene punkt 1.
Du ilegges videre seks måneder saksforbud, regnet fra utløpet av karantenetiden.
Saksforbudet løper til og med 15. desember 2016. Saksforbudet omfatter et forbud mot at du
påtar deg oppdrag innenfor pensjonsfeltet for kunder som har direkte kontakt med Arbeidsog sosialdepartementet. Saksforbudet omfatter også et forbud mot at du påtar deg oppdrag i
saker knyttet til arbeidsmarkedstiltakene der Arbeids- og sosialdepartementet eller arbeids- og
velferdsetaten er involvert. Saksforbud ilegges med hjemme i retningslinjene punkt 2.
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Begrunnelse
Karantenenemnda viser til at det foreligger en konkret forbindelse mellom de
arbeidsområdene du hadde ansvaret for som statsråd og de saksfeltene du skal arbeide med i
eget rådgivingsselskap. Dette gjelder særlig innenfor arbeidsmarkeds-, pensjons-, og næringsog velferdspolitikken. Som tidligere ansvarlig statsråd for Arbeids- og sosialdepartementet
har du fått innsikt og kunnskap om politikk- og regelutforming som har direkte betydning for
din næringsvirksomhet. Karantenenemnda har kommet frem til at det foreligger et særlig
tilfelle som begrunner karantene. Det er viktig å sikre at den informasjon og innsikt du har
opparbeidet ikke kan brukes til fordel for eget rådgivingsselskap, uten at det er et klart
tidsmessig skille mellom embetet som statsråd og næringsvirksomheten.
Godtgjørelse
I karantenetiden gis det full lønnskompensasjon tilsvarende din lønn på
fratredelsestidspunktet med tillegg av feriepenger, jf. retningslinjene punkt 5.
Ny vurdering
Du har rett til å be om ny vurdering etter retningslinjene punkt 7. Etter at du har blitt orientert
om beslutningen har du en frist på fire dager til å uttale deg. Karantenenemnda må deretter
foreta ny vurdering innen fem dager.
Informasjonsplikt
Det minnes ellers om informasjonsplikten i retningslinjene punkt 4, der det fremgår 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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