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Avgjørelse om overgang til stilling som myndighetskontakt i Telenor
Det vises til din melding til Karantenenemnda datert 30. oktober 2018.
Vedtak
Karantenenemnda har truffet vedtak om at du ikke ilegges karantene, men ilegges seks
måneder saksforbud i forbindelse med din overgang fra stillingen som politisk rådgiver i
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) til stillingen som myndighetskontakt i
Telenor Group. Saksforbudet regnes fra fratreden som politisk rådgiver 30. november 2018 til
og med 31. mai 2019.
Saksforbudet innebærer at du i seks måneder etter din fratreden som politisk rådgiver i
perioden fra 30. november 2018 til og med 31. mai 2019, har et forbud mot å involvere deg
internt i selskapet og eksternt i saker knyttet til digitalisering der Kommunal- og
moderniseringsdepartementet og underliggende virksomheter er involvert. Det vil i praksis
innebære at du er forhindret fra å delta i møter, delta i drøftinger eller på annen måte arbeide
med dette saksfeltet. Saksforbudet ilegges for å sikre ivaretakelse av tilliten til forvaltningen
jf. karanteneloven § 7, jf. § 6 c).
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 særlig 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
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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.
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 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
karantene på inntil seks måneder.
Saksforholdet
Du ble tilsatt som politisk rådgiver i KMD 17. januar 2018. Du har tidligere vært politisk
rådgiver i Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) fra september 2015 til januar 2018.
I KMD har du som politisk rådgiver bidratt til politikkutforming og koordinering mellom
departementer. Du har arbeidet opp mot Stortinget, presse og kommunikasjon, samt
taleskriving. Du har også gitt bidrag til politikkutforming i større meldingsarbeid innenfor
departementets ansvarsområde. Som politisk rådgiver i NFD deltok du blant annet i møter
med Telenor.
Du skal over i stillingen som myndighetskontakt i "Group Public and Regulatory Affairs" i
Telenor Group.
Karantenenemndas vurdering
Du skal tiltre i en stilling som myndighetskontakt i Telenor. Karantenenemnda har kommet
frem til at du ikke skal ilegges karantene i forbindelse med overgangen fra stillingen som
politisk rådgiver i Kommunal- og moderniseringsdepartementet til stillingen som
myndighetskontakt i Telenor. Du har som politisk rådgiver ikke hatt ansvar for bestemte
saksområder, men har i hovedsak arbeidet med kommunikasjonsoppgaver.
Karantenenemnda har imidlertid kommet frem til at det foreligger et særlig tilfelle som
begrunner ileggelse av saksforbud, og at saksforbud er nødvendig for å sikre tilliten til
forvaltningen, jf. karanteneloven § 6 c).
Karantenenemnda har lagt vekt på at du i stillingen som politisk rådgiver har hatt en nokså
bred tilgang til og kjennskap om saksområder under KMDs portefølje, herunder
departementets samordningsansvar for IKT-politikken.
Telenor Norge leverer tjenester innenfor mobiltjenester, datateknologi, digitalisering,
bredbånd, internett, mv. Telenor retter seg mot person- og bedriftsmarkedet, kommuner og
statlige virksomheter etc. Telenor Group er en organisasjon med næringsinteresser innenfor
digitalisering, modernisering av offentlig sektor, datateknologi, kommunikasjonstjenester etc.
Karantenenemnda legger vekt på at du skal tiltre 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. En stilling
som myndighetskontakt oppfyller dette formål.
Andre opplysninger
Du har rett til å be om at Karantenenemnda foretar en ny vurdering av saken. 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.
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Eventuelt 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.
Rett til å se saksdokumentene mv.
Du har rett til å se dokumentene i saken, jf. forvaltningsloven § 18, jf. § 19.
Informasjonsplikt
Vi minner for ordnes skyld om informasjonsplikten om eventuelle nye stillinger eller verv
eller oppstart av næringsvirksomhet i ett år etter fratreden som politiker.

Med hilsen

Reidun Slåen (e.f.)
Nina Nottelmann

Kopi:
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Statsministerens kontor
Telenor ASA
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