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Avgjørelse i forbindelse med overgang til næringsvirksomhet - Frida Blomgren 

Rådgivningstjeneste – ny vurdering 

 

Karantenenemnda viser til din e-post 20. mai 2020 der du ber om ny vurdering av ilagt 

saksforbud truffet i vedtak 19. mai 2020.  

 

Du har begrunnet kravet om ny vurdering med at vedtaket om seks måneder saksforbud vil 

hindre deg å utøve næringsvirksomheten.  

 

Ny vurdering og begrunnelse 

Karantenenemnda har foretatt en ny vurdering med hjemmel i karanteneloven § 3 tredje ledd.  

Karantenenemnda opphever sitt vedtak av 19. mai 2020. Karantenenemnda har truffet nytt 

vedtak om at du ikke ilegges karantene eller saksforbud i forbindelse med overgang fra 

embete som statssekretær i Kulturdepartementet til egen næringsvirksomhet, Frida Blomgren 

Rådgivningstjeneste.  

 

Karantenenemnda har i sin nye vurdering lagt vekt på at sakforbudet i for stor utstrekning vil 

kunne begrense dine muligheter for å utøve næringsvirksomheten. Nemnda har i tillegg lagt 

vekt på at det har gått fire måneder siden du fratrådte embetet. Det tidsmessige skillet som 

disse fire månedene representerer bidrar dermed til å skape den nødvendige avstanden i tid 

mellom embetet som statssekretær i Kulturdepartementet og næringsvirksomheten. Det 

tidsmessige skillet vil bidra til å opprettholde tilliten til forvaltningen og det politiske 

systemet.  

 

Rett til å se saksdokumentene mv. 

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

                                                                                                     Anne Kirsti Lunde 

  

 

Vedtaket fra Karantenenemnda er godkjent elektronisk og inneholder ikke signatur. 
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