
 

KA R A N T E N EN E M N D A 

 

Karantenenemnda 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

Postboks 8112 Dep, 0032 OSLO 
E-post: Karantenenemnda@kmd.dep.no 

Thorleif Fluer Vikre  

 
Vår dato Deres dato Vår referanse  
15.01.2020 18.12.2019 19/14  

 
 
Avgjørelse i forbindelse med overgang til stilling som konsulent og daglig leder i Plan- 
og Bygg Konsulent AS 
 
Det vises til din melding til Karantenenemnda i e-post av 18. desember 2019.  

 
Du har vært statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) fra 1. 
februar 2019 og fratrådte 29. november 2019. Du skal starte opp i egen næringsvirksomhet, 
selskapet Plan- og Bygg Konsulent AS med rådgivning innenfor plan- og bygningsloven, 
teknisk forskrift. Du er daglig leder og konsulent i selskapet.  
  
Vedtak 
Karantenenemnda har truffet vedtak om at du ilegges tre måneder karantene i forbindelse med 
etablering av egen næringsvirksomhet etter overgang fra embete som statssekretær i 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Karantenetiden regnes fra fratreden 
som statssekretær 29. november 2019 til og med 29. februar 2020. Karantene innebærer at du 
ikke kan drive næringsvirksomhet i Plan- og Bygg Konsulent AS. 

 
Du ilegges videre seks måneder saksforbud, regnet fra utløpet av karantenetiden. 
Saksforbudet løper dermed til og med 29. august 2020. Saksforbudet omfatter saker og 
oppdrag hvor Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Husbanken og Direktorat for 
Byggkvalitet er part eller på annen måte er 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 



2 
 

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 tillegg til eller i stedet for 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 Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 10 måneder der du 
har hatt ansvar for saksområder innenfor bolig- og bygningsavdelingen, herunder plan- og 
bygningsloven, Husbanken og Direktoratet for Byggkvalitet. Du har deltatt i 
politikkutforming i og i lov- og forskriftsarbeid. 

  
Du skal arbeide som daglig leder og konsulent i egen næringsvirksomhet. Arbeidsoppgavene 
her vil være rådgivning innenfor Plan- og bygningsloven, teknisk forskrift. Aktuelle 
kundegrupper er private bedrifter og aktører, samt offentlig sektor, særlig innenfor 
kommuneplanarbeid og reguleringsplanarbeid. 
 
Karantenenemndas vurdering og begrunnelse 
Karantenenemnda har kommet frem til at du ilegges tre måneder karantene og seks måneder 
saksforbud i forbindelse med overgang fra embete som statssekretær i Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet til stillingen som daglig leder og konsulent i ditt firma Plan- og 
Bygg Konsulent AS.  
 
Begrunnelsen for karantene er at dette er nødvendig for 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 vil kunne benytte informasjon og 
kunnskap fra embetet som politiker i sin nye stilling. Dette vil i tilfelle kunne svekke tilliten 
til forvaltningen. Et tidsmessig skille som en karantene representerer bidrar til å opprettholde 
tilliten til det politiske systemet og forvaltningen.  
 
Karantenenemnda har lagt vekt på at du i stillingen som daglig leder og konsulent i Plan- og 
Bygg Konsulent AS vil drive rådgivningsvirksomhet overfor private og offentlige aktører 
innenfor et saksfelt som du hadde ansvaret for som statssekretær. Du har jobbet spesielt mye 
med de lover og forskrifter som Bolig- og bygningsavdelingen, og i noen grad 
Planavdelingen, har ansvar for, noe som betyr at du kan ha opplysninger i disse sakene som 
ennå ikke er offentlige. Karantenenemnda legger også vekt på at du som tidligere 
statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet har du fått innsikt og kunnskap 
om politikk- og regelutforming som har direkte betydning for din næringsvirksomhet. 
Karantenenemnda har kommet frem til at det foreligger et særlig tilfelle som begrunner 
karantene. Det er viktig å sikre at den informasjon og innsikt du har opparbeidet ikke kan 
brukes til fordel for eget rådgivingsselskap, uten at det er et klart tidsmessig skille mellom 
embetet som statssekretær og næringsvirksomheten. Karantene ilegges med hjemmel i 
karanteneloven § 6 bokstav b) og c). 
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Karantenenemnda har kommet frem til at det også foreligger et særlig tilfelle som begrunner 
ileggelse av saksforbud, i tillegg til karantene. Hjemmelen for ileggelse av saksforbud er at 
det er nødvendig av hensyn til tilliten til forvaltningen jf. karanteneloven § 7 jf. § 6 bokstav 
c). Karantenenemnda har truffet vedtak om at saksforbudet skal omfatte saker og oppdrag 
hvor Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Husbanken og Direktorat for 
Byggkvalitet er part eller på annen måte er involvert. En eventuell mistanke om at en tidligere 
politiker benytter informasjon og kunnskap fra embetet i en stilling eller næringsvirksomhet, 
kan være egnet til å svekke tilliten til forvaltningen. I begrunnelsen legges det vekt på at det i 
saker som gjelder rådgivning og konsulenttjenester ikke er kjent hvem som er kundene. Et 
saksforbud er derfor nødvendig for å redusere mistanke om at informasjon og kunnskap som 
du besitter kan gi kunder av selskapet særlige fordeler.  
 
I karantenetiden 
I karantenetiden kan du ikke ta oppdrag eller delta i forhandlinger, møter, seminar eller kurs 
mv., dersom dette har forbindelse med den stilling/næringsvirksomhet du har opplyst om at 
du ønsker overgang til, eller som har tilknytning til ditt tidligere virke som statssekretær. 
 
I perioden med saksforbud 
Saksforbudet innebærer et forbud mot at du involverer deg i saker hvor Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet, Husbanken og Direktorat for Byggkvalitet er part eller på 
annen måte er involvert. Det betyr et forbud mot rådgivning og bistand til andre, 
saksbehandling eller deltakelse i forhandlinger innenfor områder som er omfattet av 
saksforbudet. 
 
Godtgjørelse 
I karantenetiden gis det full lønnskompensasjon tilsvarende din lønn på 
fratredelsestidspunktet med tillegg av feriepenger, jf. karanteneloven § 8. 
 
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 be om dette innen fem dager etter at du har mottatt 
dette brevet, jf. karanteneloven § 3 tredje ledd. Et 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 eventuelle nye stillinger eller verv 
gjelder i ett år etter fratreden som politiker, jf. karanteneloven § 5. 
 
Med hilsen 
 
Reidun Slåen (e.f.) 
         
       Bente Langsrud Vive  
 
Kopi: 
Statsministerens kontor 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet 


