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Avklaring av utforming av sakforbud i forbindelse med overgang til stilling 
som direktør, samfunns- og myndighetskontakt i Huawei Technologies 
Norway AS 
 
 
Vi viser til din henvendelse til Karantenenemnda 30. august 2018 med spørsmål om å få 
avklart forståelsen av ilagt saksforbud.  
 
Det vises til vedtak truffet 16. mars 2018 der du ble ilagt seks måneder saksforbud i perioden 
fra fratredelsen 17. januar 2018 til og med 17. juli 2018. Du ble også ilagt saksforbud regnet 
fra utløpet av karantenetiden, i perioden 18. juli 2018 til og med 17. juli 2019.  Saksforbudet 
ble utformet slik: 
 
"Saksforbudet innebærer et forbud mot at du involverer deg internt i selskapet og eksternt i 
saker eller saksområder der Justis- og beredskapsdepartementet (JD) eller 
Samferdselsdepartementet (SD), eller underliggende virksomheter for disse, er involvert. 
Dette innebærer også et forbud mot å delta i møter og forhandlinger eller drive 
påvirkningsarbeid overfor JD og SD med underliggende virksomheter." 
 
I din henvendelse har du vist til at det har blitt reist spørsmål om din kontakt med 
stortingspolitikere er i strid med saksforbudet som du er ilagt. 
 
Du har opplyst overfor Karantenenemnda at du har lagt til grunn at saksforbudet ikke har vært 
til hinder for at du kunne ha kontakt med Stortinget, stortingsrepresentanter og/eller politiske 
partier, så lenge dette ikke involverer JD og SD med underliggende virksomheter i saker eller 
saksområder der disse er involvert. Du har også opplyst at din kontakt med 
stortingsrepresentanter dreide seg om å orientere generelt om Huaweis produkter og arbeid.  
 
Karantenenemnda viser til at spørsmål vedrørende nettsikkerhet og datasikkerhet generelt 
ligger under Justis- og beredskapsdepartementet og Samferdselsdepartementet. Saksforbudet  
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innebærer at du ikke kan engasjere deg i slike saker, verken overfor de nevnte departementene 
og underliggende institusjoner, eller overfor andre. 
 
Saksforbudet er ikke et forbud mot å ha kontakt med politikere på Stortinget, forutsatt at det 
dreier seg om generell informasjon om virksomheten.  
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Reidun Slåen (e.f.) 
  
 Tone Engebretsen 
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