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Ny vurdering av vedtak om karantene i forbindelse med overgang til stilling som
seniorrådgiver og partner i First House AS
Det vises til din e-post til Karantenenemnda datert 26.mars 2018 der du har bedt om ny
vurdering av vedtak truffet av Karantenenemnda 22. mars 2018.
Vedtak av 22. mars 2018 var følgende
Karantenenemnda har truffet vedtak om at du ilegges seks måneder karantene i forbindelse
med overgangen fra embetet som statssekretær ved Statsministerens kontor (SMK) til
stillingen som seniorrådgiver og partner i First House AS. Karantenetiden regnes fra fratreden
11. desember 2017 til og med 11. juni 2018. Du ilegges ikke saksforbud.
Karantenenemndas vurdering og begrunnelse var følgende
Karantenenemnda har truffet vedtak om at du ilegges karantene i forbindelse med overgangen
fra embetet som statssekretær ved SMK til stillingen som seniorrådgiver og partner i First
House AS. Karantenenemnda har kommet frem til at vilkåret om at det skal foreligge et særlig
tilfelle er oppfylt, og at karantene ilegges med hjemmel i karanteneloven § 6 c). Den generelle
begrunnelsen for å ilegge karantene er at dette er nødvendig å sikre ivaretakelse av tilliten til
forvaltningen. I den nærmere begrunnelsen ligger det en vurdering av at det ikke er ønskelig
at det kan bli reist spørsmål ved om en tidligere politiker i sin nye stilling, vil kunne benytte
informasjon og kunnskap fra embetet som politiker. Dette vil i tilfelle kunne svekke tilliten til
forvaltningen. Et tidsmessig skille som en karantene representerer vil bidra til å opprettholde
tilliten til det politiske systemet og forvaltningen.
Karantenenemnda har lagt vekt på at du har vært statsministerens nærmeste medarbeider i
over fire år. Som presseansvarlig ved SMK har du tilegnet deg kunnskap om politiske
prosesser og saker som har vært behandlet i regjeringen. Du har også tilegnet deg kjennskap
til et bredt spekter av saker – om enn på overordnet nivå. Du går over til stillingen som
seniorrådgiver og partner i et av landets ledende rådgivingsselskap innen politikk,
samfunnskontakt, virksomhetskommunikasjon og finansiell kommunikasjon.
Karantenenemnda har kommet til at det i forbindelse med overgangen foreligger særegne
forhold som kan være egnet til å svekke tilliten til forvaltningen, og at karantene er nødvendig
av hensyn til tilliten til forvaltningen, jf. karanteneloven § 6 c).
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Dine anførsler i kravet om ny vurdering
Du mener at det er riktig at du ilegges en lang karantene. Du har vist til at du har hatt en
sentral rolle, og at karantene er nødvendig av hensyn til allmennhetens tillit til forvaltningen.
Du mener at karantenen ikke bør være lengre enn fem måneder fordi dette har vært ilagt i
andre saker du sammenligner deg med.
Karantenenemndas vurdering og begrunnelse
Karantenenemnda har hatt saken til ny vurdering, jf. karanteneloven § 3 femte ledd.
Karantenenemnda fastholder sin konklusjon om at du skal ilegges seks måneder karantene
regnet fra 11. desember 2017 til og med 11. juni 2018.
Karantenenemnda viser til begrunnelsen som fremgår av vedtaket datert 22. mars 2018.
Karantenenemnda viser i tillegg til at det er din faktiske kunnskap, innsikt og nettverk du har
fra tiden som statssekretær ved SMK som vil kunne være av spesiell interesse for
kommunikasjonsbransjen. Selv om det ikke er noen grunn til å tro at det vil skje et misbruk
av opplysninger, kan muligheten for et slikt misbruk og begrensede muligheter for kontroll, gi
grobunn for mistanker som kan bidra til å svekke tilliten til offentlig forvaltning og styresett.
Det vises til forarbeidene til karanteneloven som beskriver eksempler på overganger som kan
innebære karantene:
"Andre typer overganger kan være etablering av egen næringsvirksomhet i form av
rådgivingsselskap, konsulentselskap eller stilling i slike firma og hvor det ikke er
avklart hvem som er kundene eller oppdragsgiverne. I slike tilfeller vil det ikke
nødvendigvis foreligge en konkret forbindelse mellom det politiske embetet eller
stillingen og oppgavene i arbeidet, men en direkte overgang vil kunne bidra til å
svekke tilliten til forvaltningen."
Din kunnskap om politiske prosesser og muligheten til å drive politisk påvirkning i First
House AS, hvor kundene kan være ukjente, er forhold som vil kunne svekke den allmenne
tilliten til forvaltningen generelt og til det politiske systemet.
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