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Avgjørelse i forbindelse med etablering av næringsvirksomhet – ny vurdering 
 
Vi viser til din e-post til Karantenenemnda 27. november 2017 der du ber om ny vurdering av 
ilagt saksforbud, jf. karanteneloven § 3 tredje ledd.  
 
Vedtak i din sak ble truffet av Karantenenemnda 22. november 2017. Du ble ilagt tre måneder 
karantene. Du ble også ilagt ni måneder saksforbud som gjelder for perioden 28. januar 2018 
til og med 27. oktober 2018. Saksforbudet i vedtaket er formulert slik: "Saksforbudet 
innebærer et forbud mot å gi råd eller bistand til myndighetskontakt eller drive 
påvirkningsarbeid overfor Kommunal- og moderniseringsdepartementet og underliggende 
virksomheter." 
 
Karantenenemnda har på grunnlag av din henvendelse foretatt en ny vurdering av saken, jf. 
karanteneloven § 3 tredje ledd. Det er ikke fremkommet nye opplysninger i saken som tilsier 
en endring i saksforbudet som er ilagt utover en presisering av hva saksforbudet omfatter.  
 
Saksforbudet omfatter saker og oppdrag hvor Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
og underliggende virksomheter er part eller på annen måte er involvert.  
 
Omformuleringen innebærer en klargjøring av saksforbudet. Begrunnelsen for saksforbudet er 
at tilliten til forvaltningen vil kunne bli svekket dersom det oppstår mistanke om at en 
tidligere politiker benytter informasjon og kunnskap fra embetet som politiker i Kommunal- 
og moderniseringsdepartementet i saker og oppdrag der det skal ytes bistand til kunder av ditt 
selskap. 
 
Vedtaket er endelig og kan ikke påklages. Vedtaket kan angripes ved søksmål, jf. 
karanteneloven § 3 femte ledd. 
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Du har rett til å se dokumentene i saken, jf. forvaltningsloven § 18, jf. § 19. 
 

 
Med hilsen 
 
 
 
Reidun Slåen (e.f.) 
  
 Tone Engebretsen 
 
 
 
Kopi:  
Kommunal- og moderniseringsdepartementet  
Statsministerens kontor 
 
 
  
 


