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Avgjørelse i forbindelse med overgang til verv i Karmsund Havn  

 

Det vises til din melding til Karantenenemnda mottatt 7. desember 2021.  

 

Vedtak  

Karantenenemnda har truffet vedtak om at du ikke ilegges karantene eller saksforbud i 

forbindelse med overgang fra stilling som politisk rådgiver i Olje- og energidepartementet til 

verv som varamedlem i havnestyret ved Karmsund Havn.  

 

Rettslig grunnlag  

Det fremgår følgende om karantene i karanteneloven § 6: 

 

Karantenenemnda kan, ved overgang til stilling eller verv utenfor statsforvaltningen eller 

etablering av næringsvirksomhet, i særlige tilfeller ilegge en politiker karantene i inntil seks 

måneder etter fratreden 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  

c) overgangen på annen måte kan være egnet til å svekke tilliten til forvaltningen 

generelt.  

 

Det fremgår følgende om saksforbud i karanteneloven § 7: 

 

Karantenenemnda kan i særlige tilfeller, dersom ett eller flere av vilkårene i § 6 er oppfylt, 

ilegge en politiker saksforbud i inntil tolv måneder etter fratreden. Saksforbud kan ilegges i 

stedet for eller i tillegg til karantene.  

 

Dersom det foreligger særlig tungtveiende grunner, kan det ilegges et saksforbud i inntil tolv 

måneder i tillegg til en karantene på inntil seks måneder.  
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Saksforholdet  

Du var politisk rådgiver i Olje- og energidepartementet i perioden 11. januar 2021 til 14. 

oktober 2021. Du har i stor grad bistått statsråden med praktiske oppgaver knyttet til taler, 

innlegg og reisevirksomhet. Du har kjennskap til politikkutformingen på energiområdet og 

budsjettet, som nå er offentlig kjent.  

 

Du skal tiltre et verv som varamedlem i havnestyret i Karmsund Havn. Karmsund Havn er et 

interkommunalt selskap (Iks), som eies av kommunene Haugesund, Karmøy, Tysvær, Bømlo, 

Sveio og Bokn. Selskapet er 100 % egenfinansiert, og mottar ingen økonomisk finansiering 

fra eierkommunene eller andre offentlige aktører.  

 

Ved innkalling til  havnestyret, grunnet forfall blant ordinære styremedlemmer, vil du ha den 

samme beslutningsmyndighet som disse. Styret har blant annet ansvar for selskapets strategi.  

 

Karantenenemndas vurdering og begrunnelse 

Karantenenemnda har kommet frem til at overgangen til vervet i havnestyret ved Karmsund 

Havn ikke har en konkret forbindelse som vil gi Karmsund Havn særlige fordeler. 

Karantenenemnda har også kommet til at overgangen heller ikke på annen måte er egnet til å 

svekke tilliten til forvaltningen.  

 

Karantenenemnda har lagt vekt på at du som politisk rådgiver i Olje- og energidepartementet i 

stor grad har bistått statsråden i det daglige arbeidet. I den grad du har deltatt i 

politikkutforming og budsjettsaker, er disse sakene nå offentlig kjent. Karantenenemnda har 

også vektlagt at det ikke er en konkret forbindelse mellom ditt tidligere ansvarsområde i Olje- 

og energidepartementet og nytt verv som varamedlem i havnestyret ved Karmsund Havn.  

 

Karantenenemnda har derfor konkludert med at overgangen ikke er egnet til å svekke tilliten 

til forvaltningen eller det politiske systemet. Det vises til karanteneloven § 6 bokstav a), b) og 

c) og § 7.  

 

Rett til å se saksdokumentene 

Du har rett til å se dokumentene i saken. Det følger av forvaltningsloven §§ 18 og 19. 

 

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.) 

         

       Else Anette Grannes 

  

 

Vedtaket fra Karantenenemnda er godkjent elektronisk og inneholder ikke signatur. 
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