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Avgjørelse i forbindelse med overgang til stilling som markedssjef i Stiftelsen 

Atlanterhavsparken 

 

Det vises til din melding til Karantenenemnda mottatt 09.10.2020. 

  

Vedtak 

Karantenenemnda har truffet vedtak om at du ikke ilegges karantene eller saksforbud i 

forbindelse med overgang fra stilling som politisk rådgiver i Nærings- og 

fiskeridepartementet (NFD) stilling som markedssjef i Stiftelsen Atlanterhavsparken. 

 

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 stedet for eller i tillegg til 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 politisk rådgiver i Nærings- og fiskeridepartementet fra 24. januar 2020 til 5. 

oktober 2020. Du skal tiltre stilling som markedssjef i Stiftelsen Atlanterhavsparken.  

 

Karantenenemndas vurdering 

Karantenenemnda har vurdert om det foreligger et særlig tilfelle som begrunner ileggelse av 

karantene og saksforbud og har kommet frem til at dette vilkåret ikke er oppfylt. 

Karantenenemnda mener at overgangen ikke vil gi virksomheten særlige fordeler, eller vil 

være egnet til å svekke tilliten til forvaltningen. Du har arbeidet relativt kort tid som politisk 

rådgiver og har ikke hatt ansvar for bestemte saksområder. Din nye stilling i Stiftelsen 

Atlanterhavsparken vil bestå av markedsføring av bedriften mot besøkende både nasjonalt og 

internasjonalt, merkevarebygging, produktutvikling og kommunikasjon. Karantenenemnda 

mener derfor at det ikke foreligger et særlig tilfelle som begrunner ileggelse av karantene eller 

saksforbud.  Du kan dermed kan tiltre stillingen etter nærmere avtale med arbeidsgiver. 

 

Rett til å se saksdokumentene  

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

 

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. 

 

 

Med hilsen 

 

Reidun Slåen (e.f.) 

         

       Tone Engebretsen 

  

Vedtaket fra Karantenenemnda er godkjent elektronisk og inneholder ikke signatur. 

 

Kopi: 

Statsministerens kontor 

Nærings- og fiskeridepartementet 

Stiftelsen Atlanterhavsparken 




