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Avgjørelse i forbindelse med overgang til stilling som rådgiver i Geelmuyden & Kiese
Det vises til din melding til Karantenenemnda mottatt 27. februar 2020.
Vedtak
Karantenenemnda har truffet vedtak om at du ikke ilegges karantene i forbindelse med din
overgang fra stilling som politisk rådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet (JD) til
stillingen som rådgiver i Geelmuyden & Kiese.
Karantenenemnda har truffet vedtak om at du skal ilegges saksforbud. Du ilegges saksforbud i
overfor Justis- og beredskapsdepartementet i saker som gjelder anskaffelser og
byggeprosjekter innenfor Justis- og beredskapsdepartementets ansvarsområde. Saksforbudet
ilegges for 12 måneder fra du fratrådte som politisk rådgiver 24. januar 2020 til og med 24.
januar 2021.
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
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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.
Saksforholdet
Du har vært politisk rådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet i underkant av to måneder.
I denne perioden arbeidet du blant annet med kommunikasjon og oppfølging av media og med
taler/foredrag mv., og du deltok i møtevirksomhet og har hatt kontakt med departementets
underliggende og tilknyttede virksomheter.
Du skal tiltre stillingen som rådgiver i Geelmuyden & Kiese. Det er opplyst at dine
arbeidsoppgaver blir å skape muligheter for salg hos nye kunder, bidra til å øke forståelsen og
innsikt, vise hvor mer informasjon kan finnes, veilede andre medarbeidere og gjøre kunder i
bedre stand til å ta beslutninger og utarbeide strategi for å påvirke og medvirke i størst mulig
grad for å oppnå sine mål.
Karantenenemndas konklusjon og begrunnelse
Karantenenemnda har vurdert om det foreligger et særlig tilfelle som begrunner ileggelse av
karantene og saksforbud, jf. karanteneloven § 6.
Den generelle begrunnelsen for å ilegge karantene er av hensyn til å sikre ivaretakelse av
tilliten til forvaltningen. I den nærmere begrunnelsen ligger det en vurdering av at det ikke er
ønskelig at det kan bli reist spørsmål ved om en tidligere politiker, i sin nye stilling, vil kunne
benytte informasjon og kunnskap fra embetet som politiker. Dette vil i tilfelle kunne svekke
tilliten til forvaltningen. Et tidsmessig skille som en karantene representerer vil bidra til å
opprettholde tilliten til det politiske systemet og forvaltningen.
Karantenenemnda har kommet frem til at det ikke foreligger et særlig tilfelle som gir grunnlag
for å ilegge karantene ved overgangen fra stillingen som politisk rådgiver for tidligere statsråd
i JD til stillingen som rådgiver i Geelmuyden & Kiese. Karantenenemnda har lagt vekt på at
du har vært i stillingen i kort tid.
Karantenenemnda har imidlertid kommet frem til at du skal ilegges saksforbud. Geelmuyden
& Kiese ufører kommunikasjonstjenester overfor offentlig sektor og bistår kommersielle og
ideelle oppdragsgivere i prosesser i det offentlige, enten det gjelder politiske eller
administrative saker. De har offentlige kundelister.
Karantenenemnda viser til at du besitter kunnskap fra din tid i JD i viktige prosesser som ikke
er offentlig kjent. Nemnda legger vekt på at det kan svekke tilliten til forvaltningen dersom
det oppstår mistanke om at innsikt, kunnskap og nettverk fra din tid som politisk rådgiver i
Justis- og beredskapsdepartementet kan benyttes til å bistå kunder av Geelmuyden & Kiese.
Karantenenemnda har kommet frem til at vilkåret om at det foreligger et særlig tilfelle er
oppfylt og at saksforbud skal ilegges i tolv måneder regnet fra fratreden som politiker, jf.
karanteneloven § 7 første ledd, jf. § 6 c).
Karantenenemnda har lagt vekt på at du i stillingen som politisk rådgiver har fått kjennskap til
politikkområder innenfor Justis- og beredskapsdepartementet som representerer betydelige
økonomiske verdier i prosesser som strekker seg langt fremover i tid. Dette gjelder blant
annet anbud og forhandlinger om store innkjøp. Saksforbudet ilegges i tolv måneder overfor
Justis- og beredskapsdepartementet i saker som gjelder anskaffelser og byggeprosjekter
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innenfor Justis- og beredskapsdepartementets ansvarsområde. Saksforbudet regnes fra du
fratrådte som politisk rådgiver 24. januar 2020 og varer til og med 24. januar 2021.
I perioden med saksforbud
Saksforbudet innebærer et forbud mot å gi råd eller bistand til andre, saksbehandling,
deltakelse i fora eller møter der saker eller saksfelt som er omfattet av saksforbudene og som
ligger inn under Justis- og beredskapsdepartementets ansvarsområde.
Rett til ny vurdering mv.
Du har rett til å be om at Karantenenemnda foretar en ny vurdering av saken. Dersom du
ønsker en ny vurdering av saken, må du be om dette innen fem dager etter at du har mottatt
dette brevet, jf. karanteneloven § 3 tredje ledd.
Eventuelt søksmål om gyldigheten av Karantenenemndas vedtak kan ikke reises uten at det er
krevd ny vurdering av saken, og ny vurdering er gitt, jf. karanteneloven § 3 femte ledd.
Rett til å se saksdokumentene 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 eller verv
gjelder i ett år etter fratreden som politiker, jf. karanteneloven § 5.

Med hilsen
Reidun Slåen (e.f.)
Nina Therese Nottelmann

Vedtaket fra Karantenenemnda er godkjent elektronisk og inneholder ikke signatur.

Kopi:
Statsministerens kontor
Justis- og beredskapsdepartementet
Geelmuyden & Kiese

3

