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Avgjørelse i sak vedrørende overgang til stilling som spesialrådgiver i Innovasjon Norge 

– ny vurdering  

 

Karantenenemnda viser til sitt vedtak av 19. mars 2020:  

 

"Karantenenemnda har truffet vedtak om at du ikke ilegges karantene i forbindelse med 

overgang fra embetet som statsråd for samfunnssikkerhet i Justis- og 

beredskapsdepartementet (JD) til stilling som spesialrådgiver i Innovasjon Norge. 

 

Karantenenemnda har truffet vedtak om at du ilegges saksforbud i 12 måneder regnet fra 

fratreden som statsråd 24. januar 2020 til og med 24. januar 2021. 

 

Du ilegges saksforbud i saker som sorterer under de områdene du hadde ansvaret for 

innenfor samfunnssikkerhet, og saker som gjelder anskaffelser og byggeprosjekter innenfor 

Justis- og beredskapsdepartementets ansvarsområde. 

 

Saksforbudet ilegges med hjemmel i karanteneloven § 7, jf. § 6 bokstav c)." 

 

Du har bedt om ny vurdering av ilagt saksforbud, jf. karanteneloven § 3 tredje ledd. Du har 

begrunnet kravet om ny vurdering med at saksforbudet vil hindre deg å utføre de oppgavene 

du skal ha i stillingen i Innovasjon Norge (IN), og viser til at du skal arbeide med politisk 

rådgivning rundt flere av INs virke og kunder sine utviklingsinitiativ.  

 

Generelt om karanteneloven 

I forarbeidene til karanteneloven er det gitt en nærmere begrunnelse for viktigheten av å skape 

en tidsmessig avstand mellom rollen som politiker og overganger til stillinger utenfor 

statsforvaltningen, til verv eller ved etablering av næringsvirksomhet. I forarbeidene til 

karanteneloven er dette skrevet slik: 

"Allmennhetens tillit avhenger av at det politiske system og statsforvaltningen fungerer slik 

man ønsker og oppfyller visse krav. Det er ikke tilstrekkelig for å sikre allmennhetens tillit at 

dette faktisk skjer, det må også være synlig for allmennheten. Organisatoriske og prosessuelle 

løsninger, som karantenereglene er eksempler på, kan bidra til å synliggjøre at både 

forvaltningen og politikerne innretter seg etter gjeldende regler og retningslinjer.  
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Ved disse overgangene er det viktig å beskytte den spesielle kunnskap og innsikt som en 

person har fått i et embete eller stilling i politisk ledelse eller i embetsverket i 

statsforvaltningen. Denne kunnskapen skal ikke kunne utnyttes utenfor forvaltningen til skade 

for offentlige eller private interesser, eller til å sikre en bestemt privat aktør en urimelig 

fordel sammenlignet med andre aktører. Det er særlig viktig å unngå at særinteresser utenfor 

forvaltningen får en innsikt som kan brukes til å motvirke offentlig politikk og reguleringer 

eller på annen måte fremme deres særinteresser. Det er viktig å beskytte 

forretningshemmeligheter og annen privat informasjon ved overgang til ny stilling mv., slik at 

spredning av denne typen informasjon ikke fører til konkurransevridninger. At man kan 

beskytte slik informasjon vil ha betydning for hvilken mulighet det offentlige i praksis har til å 

få sensitiv informasjon fra private aktører, når det trengs for å ivareta allmenne interesser 

eller sikre en forsvarlig saksbehandling for private parter. " 

 

Saksforbud 

Saksforbud kan benyttes som et alternativ til karantene dersom det er hensiktsmessig og 

nødvendig. Saksforbud som innebærer at man blir forhindret for å utføre arbeidet i stillingen 

kan ikke ilegges, da det vil innebære en karantene. Karanteneloven  § 2 tredje ledd definerer 

saksforbudet slik: "Med saksforbud menes et tidsbegrenset forbud mot å involvere seg i 

bestemte saker eller saksområder."  

 

Karantenenemnda viser til at anbud og anskaffelser er et område som er spesielt nevnt i 

forarbeidene til karanteneloven. Det vises til Prop. 44 L (2014-2015) om Lov om 

informasjonsplikt, karantene og saksforbud for politikere, embetsmenn og tjenestemenn 

(karanteneloven) punkt 8.4.3 hvor det står: 

 

"En aktuell situasjon kan være når departementet har vært involvert i anbud eller 

forhandlinger om store innkjøp, for tiden har til behandling store konsesjonstildelinger eller 

andre omfattende avtaler, tillatelser eller løyver. Dersom en slik prosess strekker seg langt 

fremover i tid etter politikerens avgang, vil det kunne være behov for et lengre saksforbud." 

 

Ny vurdering 

Karantenenemnda har innhentet informasjon fra Innovasjon Norge der dine arbeidsoppgaver 

er beskrevet til å bestå av arbeid knyttet til Innovasjon Norges nye eksportstrategi og å jobbe 

for et tettere og mer proaktivt samarbeid med de største bedriftene i Norge,  politisk 

rådgivning knyttet til Innovasjon Norges utviklingsinitiativer og arbeide for å utvikle en 

plattform for å kunne ta en rolle på næringsutvikling innen cybersikkerhet.   

 

Karantenenemnda har forelagt utformingen av saksforbudet for Innovasjon Norge og bedt om 

deres vurdering. De har oppfattet at saksforbudet vil berøre saker knyttet til dine tiltenkte 

oppgaver innen cybersikkerhet, IKT- og digital sikkerhet, men at saksforbudet ikke vil være 

til hinder for å arbeide med de øvrige oppgavene knyttet til politisk rådgivning, arbeidet med 

store bedrifter, mm. 

 

Karantenenemnda har etter å ha foretatt en ny vurdering av saken truffet følgende endelige 

vedtak: 

 

Karantenenemnda har truffet vedtak om at du ikke ilegges karantene i forbindelse med 

overgang fra embetet som statsråd for samfunnssikkerhet i Justis- og 

beredskapsdepartementet (JD) til stilling som spesialrådgiver i Innovasjon Norge. 

 

Karantenenemnda har truffet vedtak om at du ilegges saksforbud i 12 måneder regnet fra 

fratreden som statsråd 24. januar 2020 til og med 24. januar 2021. 
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Du ilegges saksforbud i saker som sorterer under de områdene du hadde ansvaret for innenfor 

samfunnssikkerhet, herunder cybersikkerhet og saker som gjelder anskaffelser og 

byggeprosjekter innenfor Justis- og beredskapsdepartementets ansvarsområde.  

 

Karantenenemnda begrunner sitt vedtak med at saksforbudet i denne saken er utformet for å 

forhindre at det reises mistanke om at kunnskapen benyttes i samarbeid med næringsaktører. 

En slik mistanke vil kunne bidra til å svekke tilliten til forvaltningen og det politiske systemet. 

Saksforbudet er vurdert å ikke være til hinder for at du kan arbeide i stillingen som 

spesialrådgiver i Innovasjon Norge. Saksforbudet ilegges med hjemmel i karanteneloven § 7, 

jf. § 6 bokstav c).  

 

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages. Vedtaket kan angripes ved søksmål jf. 

karanteneloven § 3 femte ledd.  

 

 

 

Med hilsen 

 

Reidun Slåen (e.f.) 

         

       Tone Beate Engebretsen 

 

 

  

Vedtaket fra Karantenenemnda er godkjent elektronisk og inneholder ikke signatur. 

 

 

Kopi:  

Justis- og beredskapsdepartementet 

Statsministerens kontor 

Innovasjon Norge 

 


