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Presisering av ilagt saksforbud – overgang til stilling som direktør for næringsliv IKT-

Norge 

 

Karantenenemnda viser i avgjørelse i forbindelse med din overgang fra embete som 

statssekretær i Finansdepartementet til stillingen som direktør for næringsliv i IKT-Norge.  

 

Du har bedt om ny vurdering av utformingen av saksforbudet, som du mener er for bredt, jf. 

dine e-poster 5. november og 28. november 2021. 

  

Karantenenemnda traff dette vedtaket 5. november 2021: 

 

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

med overgang fra embetet som statssekretær i Finansdepartementet (FIN) til stillingen som 

direktør for næringsliv i IKT-Norge. Karantenetiden regnes fra fratreden som statssekretær 

14. oktober 2021 til og med 14. januar 2022. Karantene ilegges med hjemmel i 

karanteneloven § 6 bokstav c).  

 

Du ilegges videre fire måneder saksforbud, regnet fra utløpet av karantenetiden. Saksforbudet 

gjelder til og med 14. mai 2022. Saksforbudet innebærer et forbud mot å involvere deg i saker 

eller saksområder der Finansdepartementet er involvert. Det vil i praksis innebære at du er 

forhindret fra å delta i møter eller på annen måte arbeide med saksfelt der 

Finansdepartementet er involvert. Saksforbudet er ilagt med hjemmel i karanteneloven § 7, jf. 

§ 6 bokstav c)." 

 

Karantenenemnda har truffet nytt vedtak for ilagt saksforbud. Ilagt karantene på tre måneder 

opprettholdes. Saksforbudet presiseres slik: 

 

Du ilegges videre fire måneder saksforbud, regnet fra utløpet av karantenetiden. Saksforbudet 

gjelder til og med 14. mai 2022. Saksforbudet innebærer et forbud mot å delta i 

påvirkningsarbeid, møter eller forberedelse til møter i saker der Finansdepartementet eller 

departementets underliggende etater er motpart. 
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Med hilsen 

 

Reidun Slåen (e.f.) 

         

       Ada Lindset 

 

  

Vedtaket fra Karantenenemnda er godkjent elektronisk og inneholder ikke signatur. 
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IKT-Norge 

 

 


