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Avgjørelse i forbindelse med overgang til næringsvirksomhet – Framferd AS
Karantenenemnda viser til e-post mottatt 28. mai 2020 der du ber om ny vurdering av vedtak
truffet av Karantenenemnda 25. mai 2020. Du har begrunnet kravet om ny vurdering med at
vedtaket om saksforbud vil hindre deg i å utøve næringsvirksomheten, og du har bedt om en
klarere definisjon av saksforbudet.
Ny vurdering
Karantenenemnda har foretatt en ny vurdering med hjemmel i karanteneloven § 3 tredje ledd.
Karantenenemnda opprettholder sitt vedtak om at du ilegges fire måneder karantene i
forbindelse med etableringen av næringsvirksomheten.
Karantenenemnda har gjort en ny vurdering av saksforbudet og har presisert saksforbudet til å
omfatte saker som gjelder nye flyplasser i Mo i Rana og Bodø og saker som berører
fiskerihavner og større investeringsprosjekter i regi av Kystverket.
Endelig vedtak
Karantenenemnda har truffet vedtak om at du ilegges fire måneder karantene i forbindelse
med overgang fra embete som statssekretær i Samferdselsdepartementet (SD) til stilling som
daglig leder i eget selskap, Framferd AS. Karantenetiden regnes fra fratreden som
statssekretær 24. januar 2020 til og med 24. mai 2020. Karantene ilegges med hjemmel i
karanteneloven § 6 bokstav b) og c).
Du ilegges også seks måneder saksforbud regnet fra utløpet av karantenetiden fra 24. mai til
og med 24. november 2020. Saksforbudet innebærer et forbud mot at du involverer deg i
saker eller påtar deg oppdrag for kunder i saker som gjelder nye flyplasser i Mo i Rana og
Bodø, og i saker som berører fiskerihavner og større investeringsprosjekter i regi av
Kystverket. Saksforbudet ilegges med hjemmel i karanteneloven § 7, jf. § 6 bokstav b) og
c),"
Rett til å se saksdokumentene mv.
Du har rett til å se dokumentene i saken, jf. forvaltningsloven § 18, jf. § 19.
Karantenenemnda
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Postboks 8112 Dep, 0032 OSLO
E-post: Karantenenemnda@kmd.dep.no

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.)
Turid Semb
Vedtaket fra Karantenenemnda er godkjent elektronisk og inneholder ikke signatur.
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