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Avgjørelse om overgang til stilling som administrerende direktør i Modum Bad
Det vises til din melding til Karantenenemnda datert 21. februar 2020.
Vedtak
Karantenenemnda har besluttet at du ikke ilegges karantene eller saksforbud i forbindelse med
din overgang fra embete som statssekretær i Samferdselsdepartementet til stillingen som
administrerende direktør i Modum Bad.
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 særlige 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 i inntil tolv måneder etter fratreden. Dersom det foreligger særlig tungtveiende
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grunner, kan det ilegges et saksforbud i inntil tolv måneder etter fratreden i tillegg til en
karantene på inntil seks måneder.
Saksforholdet
Du har vært statssekretær i Samferdselsdepartementet fra 20. oktober 2017, og fratrer 9. mars
2020. Du går til stillingen som administrerende direktør i Modum Bad.
Karantenenemndas vurdering
Karantenenemnda har truffet vedtak om at du ikke ilegges karantene eller saksforbud.
Karantenenemnda finner at det ikke er noen konkret forbindelse mellom dine tidligere
arbeidsoppgaver eller ansvarsområder som statssekretær i Samferdselsdepartementet eller
bestemte saker som var til behandling i departementet i din funksjonstid, og interessene til
Modum Bad. Karantenenemnda finner heller ikke at Modum Bad får særlige fordeler av
overgangen, eller at karantene og saksforbud er nødvendig av hensynet til tilliten til
forvaltningen generelt av andre grunner.
Rett til innsyn i sakens dokumenter 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, verv eller
etablering av egen næringsvirksomhet gjelder i ett år etter fratreden som politiker, jf.
karanteneloven § 5.
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