KARANTENENEMNDA

Hans Christian Kaurin Hansson

Vår dato

Deres dato

Vår referanse

29.05.17

13.05.17

17/2492

Avgjørelse i forbindelse med overgang til stilling som Policy Manager i Uber

Det vises til din melding til Karantenenemnda mottatt 16. mai 2017.
Vedtak
Karantenenemnda har truffet vedtak om at du ilegges karantene i tre måneder i forbindelse
med din overgang fra stillingen som politisk rådgiver ved SMK, til stillingen som Policy
Manager i Uber. Karantenetiden regnes fra fratreden som politisk rådgiver, dvs. 12. mai 2017
frem til og med 12. august 2017.
Du ilegges ikke saksforbud.
Rettslig grunnlag
Karantenenemnda kan, etter karanteneloven § 6, ilegge en politiker eller tidligere politiker i et
departement karantene i forbindelse med overgang til stilling eller verv utenfor
statsforvaltningen eller etablering av næringsvirksomhet. Karantene kan ilegges inntil seks
måneder etter fratreden fra den politiske stillingen eller embetet. Statsministerens kontor
regnes som departement etter karanteneloven.
Karantene kan ilegges etter § 6 dersom det foreligger et særlige tilfelle når:
a) 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, eller
b) politikerens tidligere ansvar og arbeidsoppgaver har gitt eller kan gi virksomheten
politikeren blir tilknyttet eller etablerer særlige fordeler, eller
c) overgangen på annen måte kan være egnet til å svekke tilliten til forvaltningen
generelt.
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Karantenenemnda kan, i særlige tilfeller, dersom ett eller flere av vilkårene i § 6 er oppfylt
ilegge saksforbud i tillegg til eller i stedet for karantene, jf. 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 har vært politisk rådgiver ved Statsministerens kontor (SMK) fra 22. juni 2015. Ved SMK
har du hatt ansvaret for oppfølging av Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Du har også
arbeidet med håndtering av presse og sosiale medier, samt har hatt ansvaret for planlegging,
logistikk og deltakelse i forbindelse med statsministerens reiser. Du hadde også et ansvar for
koordinering mellom SMK og Høyre.
Du skal over i stillingen som Policy Manager i Uber der du skal ha ansvaret for å lede
arbeidet med politikk og samfunnskontakt i Norge, underlagt sjefen for Policy i Amsterdam.
Du skal jobbe med prosjekter i flere europeiske storbyer.
Karantenenemndas vurdering
Karantenenemnda har kommet frem til at det er nødvendig å ilegge karantene i forbindelse
med overgangen fra stillingen som politisk rådgiver ved SMK, til stillingen som Policy
Manager i Uber. Begrunnelsen for karantene er at dette er nødvendig for å sikre ivaretagelse
av tilliten til forvaltningen. I den nærmere begrunnelsen ligger det en vurdering av det ikke er
ønskelig at det kan bli reist spørsmål ved om en tidligere politiker vil kunne benytte
informasjon og kunnskap fra den politiske stillingen over i den nye stillingen. Det ville i
tilfelle kunne svekke tilliten til forvaltningen. Et tidsmessig skille som en karantene
representerer bidrar derfor til å opprettholde tilliten til det politiske systemet og forvaltningen.
Karantenenemnda har lagt vekt på at du som politisk rådgiver ved SMK har hatt tilgang til og
informasjon om en rekke saker som har vært til behandling i regjeringen og i tillegg hatt
kjennskap til budsjettet. Du har som følge av dette kunnskaper om politiske prosesser og
saker som vil være av interesse for Uber. Du går over til en stilling i Uber der du skal lede
arbeidet med politikk og samfunnskontakt i Norge. Du skal i denne stillingen styrke Ubers
merkevare og profil som innebærer særlig kontakt med Samferdselsdepartementet.
For å unngå at det reises tvil om din stilling som politiker vil bli brukt til å påvirke
forvaltningen på vegne av Uber, har Karantenenemnda kommet til at vilkåret om at det skal
foreligge et særlig tilfelle er oppfylt, slik at karantene er nødvendig av hensyn til tilliten til
forvaltningen, jf. karanteneloven § 6 bokstav c).
Karantene
Karantene innebærer at du ikke kan ha kontakt med Uber i karanteneperioden. Den eneste
kontakten som tillates er av helt praktisk art og som typisk skjer nokså nært
tiltredelsestidspunktet for å forberede tiltredelsen.
I karanteneperioden har du rett til full lønnskompensasjon tilsvarende din lønn på
fratredelsestidspunktet med tillegg av feriepenger, jf. karanteneloven § 8.
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Rett til ny vurdering mv.
Du har rett til å be om at Karantenenemnda foretar en ny vurdering av saken. Dersom du
ønsker en ny vurdering, må du sende uttalelse om dette til Karantenenemnda ved sekretariatet
innen fem dager etter at du har mottatt dette brevet, jf. karanteneloven § 3 tredje ledd.
Søksmål om gyldigheten av Karantenenemndas vedtak etter karanteneloven kan ikke reises
uten at det er krevd ny vurdering, og slik vurdering er gitt, jf. karanteneloven § 3 femte ledd.
Du har rett til å se dokumentene i saken, jf. forvaltningsloven § 18 jf. § 19.

Med hilsen

Reidun Slåen (e.f.)
Turid Semb
Kopi:
Statsministerens kontor
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