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Avgjørelse om overgang til egen virksomhet – Senjakonferansen AS
Det vises til din melding til Karantenenemnda datert 14. august 2019.
Vedtak
Karantenenemnda har truffet vedtak om at du ikke ilegges karantene eller saksforbud i
forbindelse med overgang fra stillingen som statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet
til stilling som daglig leder og styreleder i Senjakonferansen AS. Karantenenemnda har også
truffet vedtak om at du ikke ilegges reaksjon for overtredelse av varslingsplikten i forbindelse
med etablering av selskapet.
Rettslig grunnlag
Senest tre uker før overgang til stilling eller verv utenfor statsforvaltningen eller etablering av
næringsvirksomhet, plikter politikeren å gi alle nødvendige opplysninger Karantenenemnda
trenger for å fatte vedtak, inkludert opplysninger om tidligere embete eller stilling og den nye
stillingen, vervet eller virksomheten, jf. karanteneloven § 5.
Informasjonsplikten gjelder alle overganger til stilling eller verv utenfor statsforvaltningen og
all etablering av næringsvirksomhet innen tolv måneder etter fratreden som politiker, også der
overgangen eller etableringen ikke skjer direkte etter fratreden.
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
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
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kan ilegges inntil tolv måneder etter fratreden. Dersom det foreligger særlig tungtveiende
grunner, kan det ilegges et saksforbud i inntil tolv måneder i tillegg til karantene på inntil seks
måneder.
Saksforholdet
Du har vært statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet fra 10. november 2017 til 3.
desember 2018 med ansvar for saker innenfor omsorgstjenesteavdelingen og for
folkehelseavdelingen.
Du har opplyst at du som statssekretær har drevet forberedende saksbehandling i saker for
helse- og omsorgsminister Bent Høie og folkehelse- og eldreminister Åse Michaelsen.
Du skal tiltre en stilling som daglig leder i Senjakonferansen AS, ett firma du selv har stiftet.
I denne stillingen skal du være moderator, arrangere, markedsføre, etablere nettsider,
koordinere og etablere arena, drive prosess frem mot konferanse. Du skal samle næringsliv,
medarrangører, etablere kontakt mellom partnere og etablere programråd for
Senjakonferansen. Virksomheten retter seg mot politikere, næringsaktører, foreninger,
forbund, skoleelever fra ungdoms- og videregående skole.
Karantenenemndas vurdering
Karantenenemnda har vurdert om det foreligger et særlig tilfelle som begrunner ileggelse av
karantene og saksforbud, jf. karanteneloven § 6. Karantenenemnda har kommet frem til at
overgangen til stillingen daglig leder for Senjakonferansen AS ikke vil gi virksomheten
særlige fordeler eller vil være egnet til å svekke tilliten til forvaltningen. Det er lagt vekt på at
du ikke har hatt ansvar for saker eller ansvarsområder i Helse- og omsorgsdepartementet som
du skal arbeide med i Senjakonferansen AS.
På bakgrunn av at du ikke varslet om etablering av næringsvirksomheten i samsvar med
kravet i karanteneloven § 5, har du ikke overholdt varslingsplikten. Nemnda ser det som svært
kritikkverdig at det ikke er gitt informasjon innen de fristene som er fastsatt i loven.
Karantenenemnda har likevel etter en samlet vurdering kommet frem til at du ikke skal
ilegges reaksjon for dette. Begrunnelsen for at du ikke ilegges reaksjon er at du ikke er ilagt
karantene eller saksforbud. Det er også lagt vekt på at du ikke har oppnådd noen fordel ved å
ikke overholde lovens informasjonsplikt.
Rett til å se saksdokumentene mv.
Du har rett til å se dokumentene i saken, jf. forvaltningsloven § 18 jf. § 19.
Vi minner for ordens skyld om at informasjonsplikten om eventuelle nye stillinger eller verv
gjelder i ett år etter fratreden som politiker, jf. karanteneloven § 5. Dersom du før den 3.
desember 2019opptar aktivitet i firmaet Sandberg Consulting må du melde fra til
Karantenenemnda, senest 3 uker før ønsket oppstart.
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