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Avgjørelse i forbindelse med overgang til stilling som seniorrådgiver i NHO – ny 

vurdering 

 

Karantenenemnda viser til din henvendelse 7. april 2020 der du ber om ny vurdering av ilagt 

saksforbud truffet i vedtak av Karantenenemnda 2. april 2020. Du har begrunnet kravet om ny 

vurdering med at saksforbudet er for bredt og at du ikke vil kunne arbeide med noen av de 

oppgavene du er tiltenkt i stillingen i NHO. 

 

Ny vurdering: 

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

 

Karantenenemnda har truffet vedtak om at du ilegges fire 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. mai 

2020. Du ilegges ikke saksforbud. 

 

Begrunnelse: 

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 

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

statssekretær i KD. Karantene ilegges med hjemmel i karanteneloven § 6 a) og c). 

 

I karantenetiden  

Karantene innebærer at du ikke kan ha kontakt med NHO i karanteneperioden. Den eneste 

kontakten som tillates er av helt praktisk art som typisk skjer nokså nært 

tiltredelsestidspunktet for å forberede tiltredelsen. 

 

Godtgjørelse 

I karantenetiden gis det full lønnskompensasjon tilsvarende din lønn på 

fratredelsestidspunktet med tillegg av feriepenger, jf. karanteneloven § 8. 
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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.) 

         

       Tone Engebretsen 

 

 

  

Vedtaket fra Karantenenemnda er godkjent elektronisk og inneholder ikke signatur. 

 

 

Kopi: 

Statsministerens kontor 

Kunnskapsdepartementet 

NHO  

 


