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Avgjørelse i forbindelse med overgang til stilling i Telenor Norge 

Vedtak  
Karantenenemnda har truffet vedtak om at du ilegges seks måneders saksforbud i forbindelse 
med din overgang fra embetet som statssekretær (konstituert) i Helse- og 
omsorgsdepartementet til stillingen som myndighetskontakt i Telenor Norge. Saksforbudet 
regnes fra fratreden som statssekretær 20. januar 2017 til og med 20. juli 2017. Du ilegges 
ikke karantene. 
 
Saksforbudet innebærer at du i seks måneder fra din fratreden som statssekretær, 20. januar 
2017 til og med 20. juli 2017, ikke kan involveres med HOD, underliggende etater og 
virksomheter, i saker knyttet til helse- og omsorgspolitikk. Dette vil bety i praksis at du vil 
være forhindret fra å tilrettelegge møter, innhente informasjon og ha kontakt med HOD i 
saker relatert til Telenor Norges hovedansvarsområder. 
 
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 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), eller 



• 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 
Du ble konstituert som statssekretær i fra Helse- og omsorgsdepartementet 14. mai 2016. Du 
har tidligere vært politisk rådgiver i Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) fra 16. oktober 
2013 til og med 13. mai 2016. 
 
I HOD hadde du som statssekretær ansvar for flere avdelinger herunder 
Administrasjonsavdelingen med unntak av seksjon for internasjonalt samarbeid, 
Helserettsavdelingen, Budsjett- og økonomiavdelingen, E-helseavdelingen og 
Folkehelseavdelingen med unntak av legemiddelseksjonen. Du hadde et særlig ansvar for rus-
/narkotikapolitikken med blant annet oppfølging av Opptrappingsplanen for rusfeltet 2016-
2020. Du har også vært tett involvert i andre viktige saker utenfor egen portefølje innenfor 
departementets ansvarsområder herunder Nasjonal helse- og sykehusplan, fritt 
behandlingsvalg m.m.  
 
Du skal over i stillingen som myndighetskontakt/Director of government relations i 
kommunikasjonsavdelingen/Corporate Affairs i Telenor Norge. 
 
Karantenenemndas vurdering 
Karantenenemnda mener det ikke er behov for karantene, men at saksforbud skal ilegges. 
Karantenenemnda har lagt til grunn at dersom det oppstår mistanke om at en tidligere 
politiker benytter informasjon og kunnskap fra embetet for sin nye arbeidsgiver, uten at det 
foreligger et tidsmessig skille, kan dette bidra til å svekke tilliten til forvaltningen. 
 
Karantenenemnda har lagt vekt på at du i embetet som statssekretær har hatt en nokså bred 
saksportefølje med blant annet ansvaret for E-helseavdelingen og IKT-relaterte spørsmål. Du 
har også hatt omfattende kontakt med aktører i privat næringsliv deriblant Abelia der Telenor 
er medlem. Telenor Norge er en organisasjon med interesser også innenfor helsefeltet både 
som leverandør av telefonitjenester, innen velferdsteknologi etc. Karantenenemnda legger 
videre vekt på at du nå går til en stilling i et selskap der du skal fremme selskapets interesser 
og syn overfor relevante aktører i statsforvaltningen og aktuelle politikere. Du skal i tillegg 
holde Telenor Norge oppdatert på politiske prosesser. Du er rekruttert til stillingen som 
myndighetskontakt for dette formål. 
 
Andre opplysninger 
Du har rett til å be om at Karantenenemnda foretar en ny vurdering av saken din. Dersom du 
ønsker ny vurdering av saken, 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 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. 
 
Informasjonsplikt  
Det minnes om informasjonsplikten i § 5 i loven, der det fremgår at en politiker i ett år etter 
fratreden har informasjonsplikt om alle stillinger som kan være problematiske etter 
retningslinjene. 
 
Kopi: 
Helse- og omsorgsdepartementet 
Statsministerens kontor 
Telenor Norge 
 
Med hilsen 
 
 
 
Reidun Slåen (e.f.) 
  
 Turid Semb 
  
 


	Avgjørelse i forbindelse med overgang til stilling i Telenor Norge

