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Avgjørelse i forbindelse med overgang til stilling som enhetsleder i Andreas hus i
Foreningen barnepalliasjon
Det vises til din melding til Karantenenemnda 13. oktober 2020.
Sekretariatet for Karantenenemnda har, etter fullmakt, besluttet at du ikke ilegges karantene
eller saksforbud i forbindelse med overgang til stilling som enhetsleder i Andreas hus i
Foreningen barnepalliasjon.
Du har opplyst at tiltredelsen var 1. oktober 2020. Vi gjør oppmerksom på at du dermed har
oversittet fristen for å melde fra om overgangen. Vi viser til at informasjonsplikten etter
karanteneloven § 5 inntrer tre uker før tiltredelse. På bakgrunn av at du ikke ilegges karantene
eller saksforbud i forbindelse med denne overgangen vil du ikke ilegges reaksjon for
oversittelse av fristen for informasjon om overgangen.
Karantenenemnda kan, ved overgang til stilling eller verv utenfor statsforvaltningen eller
etablering av næringsvirksomhet, i særlige tilfeller ilegge en politiker karantene i inntil seks
måneder etter fratreden 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
a) politikerens tidligere ansvar og arbeidsoppgaver har gitt eller kan gi virksomheten
politikeren blir tilknyttet eller etablerer særlige fordeler, eller
a) 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 en politiker saksforbud i inntil tolv måneder etter fratreden. Saksforbud kan ilegges i
stedet for eller i tillegg til karantene. Dersom det foreligger særlig tungtveiende grunner, kan
det ilegges et saksforbud i inntil tolv måneder i tillegg til en karantene på inntil seks måneder.
Karantenenemnda
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Du var statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet i perioden fra 31. august 2018 til 24.
januar 2020, der du arbeidet med saker innenfor eldre og folkehelse. Du skal tiltre stilling
som enhetsleder i Andreas hus i Foreningen barnepalliasjon der du skal utvikle og drifte
barnehospitset.
På bakgrunn av at det har gått mer enn åtte måneder siden du fratrådte, anses overgangen som
uproblematisk i henhold til karanteneloven.
Vi minner for ordens skyld om at informasjonsplikten om nye stillinger eller verv, eller
etablering av næringsvirksomhet, gjelder i ett år fra fratreden som politiker, jf. karanteneloven
§ 5.
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