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Avgjørelse i forbindelse med overgang til stilling som seniorrådgiver i NHO 

 

Det vises til din melding til Karantenenemnda mottatt 27.03.20. 

  

Vedtak 

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

overgang fra embetet som statssekretær i Kunnskapsdepartementet (KD) til stilling som 

seniorrådgiver i NHO.  

 

Karantenetiden regnes fra fratreden 24. januar 2020 til og med 24. april 2020. Du skal 

begynne i den nye stillingen 27. april 2020 og karanteneperioden vil dermed ikke ha 

betydning for den avtalte tiltredelsen. 

 

Du ilegges også tre måneder saksforbud regnet fra utløpet av karanteneperioden fra 24. april 

2020 til og med 24. juli 2020. Saksforbudet innebærer et forbud mot å bli involvert i saker 

knyttet til kompetansefeltet der Kunnskapsdepartementet eller underliggende virksomheter er 

part eller på annen måte direkte involvert. 

 

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 
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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. 

 

Saksforholdet 

Du har vært statssekretær i Kunnskapsdepartementet i perioden fra 17. januar 2018 til 24. 

januar 2020 der du har hatt ansvar for oppgaver innenfor forskning og høyere utdanning. Du 

har vært involvert i politikkutforming og lovarbeid knyttet til dine ansvarsområder, og har 

også vært involvert i gjennomgang av virkemiddelapparatet i næringslivet (samarbeid med 

NFD). 

 

Du skal tiltre stillingen som seniorrådgiver i NHO. Du skal blant annet arbeide med utvikling 

av politikk og tiltak innenfor området kompetanse, forskning og innovasjon. Du skal bidra til 

å styrke samarbeidet mellom næringsliv og forsknings- og utdanningssektoren, og skal 

arbeide med saksfeltet Livslang læring/Lære hele livet (EVU). Du skal også arbeide med  

saker innenfor for bærekraft og klima og med forskning, utdanning og innovasjon som 

grunnlag for bærekraftig omstilling av norsk næringsliv. 

 

Karantenenemndas vurdering 

Karantenenemnda har truffet vedtak om at du ilegges tre måneder karantene og tre måneder 

saksforbud i forbindelse med overgangen fra embetet som statssekretær i 

Kunnskapsdepartementet til stillingen som seniorrådgiver i NHO.  

 

Karantenenemnda har lagt vekt på at NHO, i tillegg til å være en arbeidsgiverorganisasjon, 

også er en interesseorganisasjon som arbeider for å sikre gode rammevilkår for 

medlemsbedriftene, blant annet i spørsmål innenfor kompetansepolitikken. NHO deltar som 

en av de store arbeidsgiverorganisasjonene i samarbeidet med myndighetene om den 

nasjonale kompetansepolitikken. Det kan være egnet til å svekke tilliten til forvaltningen 

dersom det oppstår mistanke om at innsikt, kunnskap og nettverk fra tiden som statssekretær i 

Kunnskapsdepartementet kan benyttes til å øve påvirkning på vegne av NHO, eller dets 

medlemsbedrifter, i saksfelt du har hatt ansvaret for eller har vært involvert i mens du var 

statssekretær i Kunnskapsdepartementet.  

 

Karantenenemnda mener lovens vilkår om et særlig tilfelle er oppfylt, og at karantene er 

nødvendig av hensyn til tilliten til forvaltningen, jf. karanteneloven § 6 a) og c).  

 

Karantenenemnda viser til at det fra du fratrådte embetet som statssekretær og til du skal tiltre 

vil det ha gått tre måneder. På bakgrunn av dette, kan du tiltre stillingen som avtalt 27. april 

2020.  

 

Karantenenemnda har kommet frem til at du også skal ilegges saksforbud.  

 

Det foreligger en helt konkret forbindelse mellom dine tidligere ansvarsområder i KD og 

interessene til NHO. I stillingen skal du ha kontakt med departementet, både politikere og 

embetsverket i saker som NHO arbeider med. Det kan være egnet til å svekke tilliten til 

forvaltningen dersom det oppstår mistanke om at innsikt, kunnskap og nettverk fra tiden som 

statssekretær i KD kan benyttes til å øve påvirkning på vegne av NHO, eller dets 



3 

 

medlemsbedrifter, i saksfelt du har hatt ansvaret for eller har vært involvert i, mens du var 

statssekretær i KD.  

 

Karantenenemnda mener at lovens vilkår om et særlig tilfelle er oppfylt, og at saksforbud er 

nødvendig av hensyn til tilliten til forvaltningen, jf. karanteneloven § 6 c). Saksforbudet 

innebærer et forbud mot å bli involvert i saker knyttet til kompetansefeltet der 

Kunnskapsdepartementet eller underliggende virksomheter er part eller på annen måte direkte 

involvert. 

 

I karantenetiden 

I karantenetiden gis full lønnskompensasjon tilsvarende din lønn på fratredelsestidspunktet, 

med tillegg av feriepenger, jf. karanteneloven § 8. 

 

I perioden med saksforbud 

Saksforbudet innebærer et forbud mot at du involverer deg i saker som gjelder 

kompetansefeltet. Det betyr et forbud mot rådgivning og bistand til andre, i saksbehandling, 

deltagelse i forhandlinger og møter eller på annen måte delta i fora der saksområdet blir 

behandlet eller drøftet. 

 

Rett til ny vurdering  

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 sende krav om dette til Karantenenemnda ved 

sekretariatet 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  

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 

Kunnskapsdepartementet 

NHO  

 


