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Avgjørelse i forbindelse med overgang til stilling som kommunikasjonsleder i Norsk olje 

og gass 

 

Det vises til din melding til Karantenenemnda mottatt 21. september 2021.  

 

Sekretariatet for nemnda har, etter fullmakt, besluttet at du ikke ilegges karantene eller 

saksforbud i forbindelse med overgang fra stillingen som politisk rådgiver i 

Kunnskapsdepartementet til stillingen som kommunikasjonsleder i Norsk olje og gass.   

 

Karantenenemnda kan ilegge en politiker eller tidligere politiker i et departement karantene 

eller saksforbud i forbindelse med overgang til stilling eller verv utenfor statsforvaltningen, 

eller etablering av næringsvirksomhet, jf. karanteneloven §§ 6 og 7.  

 

Sekretariatet for nemnda kan etter fullmakt avgjøre saker hvor overgangen til ny stilling eller 

verv eller etablering av virksomhet er uproblematisk, jf. forskriften til karanteneloven § 8 

tredje ledd. 

 

Du er politisk rådgiver i Kunnskapsdepartementet i perioden fra 13. september 2021 til 

regjeringsskiftet høsten 2021. I departementet deltar du i gjennomføring av allerede vedtatt 

politikk. Du har ikke deltatt i politikkutforming eller lovarbeid. Du har meldt om overgang til 

stillingen som kommunikasjonsleder i Norsk olje og gass. Overgangen anses som 

uproblematisk etter karanteneloven. 

 

Rett til å se saksdokumentene 

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

Avgjørelsen i denne saken gjelder den konkrete overgangen som er behandlet. Skulle du 

innen ett år etter at du sluttet som politiker gå over til en annen stilling eller påta deg et nytt 

verv, må også dette meldes inn til nemnda for vurdering. 

 

 

 

Med hilsen 

 

Reidun Slåen (e.f.) 

         

       Ada Lindset 

  

 

Vedtaket fra Karantenenemnda er godkjent elektronisk og inneholder ikke signatur. 

 

 

Kopi: 

Statsministerens kontor 

Kunnskapsdepartementet  

Norsk olje og gass 


