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Avgjørelse i forbindelse med overgang til stilling som fagsjef næringspolitikk i 
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), region Viken Oslo  
 
Vi viser til din melding til Karantenenemnda datert 2. januar 2019. 

  
Vedtak 
Karantenenemnda har truffet vedtak om at du ilegges tre måneder karantene i forbindelse med 
overgangen fra embete som statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) til stilling 
som fagsjef næringspolitikk i NHO, region Viken Oslo. Karantenen gjelder fra fratredelsen 
25. januar 2019 til og med 25. april 2019. 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 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 
kan ilegges inntil tolv måneder etter fratreden. Dersom det foreligger særlig tungtveiende 
grunner, kan det ilegges et saksforbud i inntil tolv måneder etter fratreden i tillegg til 
karantene på inntil seks måneder. 
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Saksforholdet 
Du har vært statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) fra 20. desember 2016 og 
fratrer 25. januar 2019. I embetet som statssekretær i ASD har du hatt som ansvarsområde 
NAV, Arbeidstilsynet, arbeidslivskriminalitet og inkluderingsdugnaden. Du har deltatt i 
politikkutforming og lovarbeid, og har også vært involvert i arbeidet med ny IA-avtale, ny 
offentlig tjenestepensjon og arbeidmarkedspolitikk. 

 
I NHO skal du arbeide for å fremme næringslivets interesser i Viken Oslo. Du skal ha kontakt 
med medlemsbedrifter og politikere, og utarbeide strategi og planer for politisk kontakt. Du 
har oppgitt at du i stillingen skal ha kontakt med politikere både regionalt og nasjonalt, og 
med departementer og offentlige virksomheter.  

 
Karantenenemndas vurdering 
Karantenenemnda har truffet vedtak om at du ilegges tre måneder karantene i forbindelse med 
overgangen fra embetet som statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet til stillingen som 
fagsjef for næringspolitikk i NHO, region Viken Oslo.   

 
Karantenenemnda har lagt vekt på at NHO, i tillegg til å være en arbeidsgiverorganisasjon, 
også er en interesseorganisasjon som arbeider for å sikre gode rammevilkår for 
medlemsbedriftene, blant annet i spørsmål innenfor arbeidsmarkedspolitikken. Dette er 
saksområder som du har ansvar for/eller er involvert i som statssekretær i ASD. 

 
I din nye stilling skal du drive med myndighetskontakt og påvirkningsarbeid og ha kontakt 
med politikere både regionalt og sentralt. Det er lagt vekt på at du i embetet som statssekretær 
har tilegnet deg kunnskap om politikk og regelutforming, og fått innsikt i saker ut over dine 
ansvarsområder, blant annet innenfor arbeidsmarkedspolitikk.   
 
Nemnda begrunner sitt vedtak med at det kan være egnet til å svekke tilliten til forvaltningen 
dersom det oppstår mistanke om at innsikt, kunnskap og nettverk fra tiden som statssekretær i 
ASD kan benyttes til å øve påvirkning på vegne av NHO eller dets medlemsbedrifter i 
saksfelt du har hatt ansvaret for eller har vært involvert i din tid som statssekretær i ASD. 
Slike situasjoner bør derfor etter Karantenenemndas vurdering ikke forekomme uten at det er 
et klart tidsmessig skille i forbindelse med overgangen.  

 
Karantenenemnda mener lovens vilkår om et særlig tilfelle er oppfylt, og at kararantene er 
nødvendig av hensyn til tilliten til forvaltningen, jf. karanteneloven § 6 c). 

 
I karantenetiden 
Karantene innebærer at du ikke kan ha kontakt med NHO i karanteneperioden. Den eneste 
kontakten som tillates er av helt praktisk art som typisk skjer nokså nært 
tiltredelsestidspunktet for å forberede tiltredelsen.   

 
I karantenetiden gis full lønnskompensasjon tilsvarende din lønn på fratredelsestidspunktet 
med tillegg av feriepenger, jf. karanteneloven § 8. 

 
Rett til å se saksdokumentene mv. 
Du har rett til å se dokumentene i saken, jf. forvaltningsloven § 18 jf. § 19. 
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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. 

 
 

Med hilsen 
 
 
Reidun Slåen (e.f.) 
 
         Tone Beate Engebretsen 
 
Kopi: 
Statsministerens kontor 
Arbeids- og sosialdepartementet 
Næringlivets Hovedorganisasjon 
 
 
 
         
         
 
 


