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Avgjørelse i forbindelse med overgang til stilling som konsulent i Bouvet ASA 

 

Det vises til din melding til Karantenenemnda mottatt 27. juli 2021.  

 

Vedtak  

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

med overgangen fra embetet som statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) og 

Klima- og miljødepartementet (KLD) til stillingen som konsulent i Bouvet ASA. 

Karantenetiden regnes fra fratreden 25. juli 2021 til og med 25. desember 2021. Karantene 

ilegges med hjemmel i karanteneloven § 6 a) og c). Du ilegges ikke saksforbud.  

 

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 

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 stedet for eller i tillegg til karantene, jf. karanteneloven § 7. Saksforbud 

kan ilegges inntil tolv måneder etter fratreden. Dersom det foreligger særlig tungtveiende 
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grunner, kan det ilegges et saksforbud i inntil 18 måneder etter fratreden i tillegg til karantene 

på inntil seks måneder.  

 

Saksforholdet  

Du har vært statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet (50% stilling) og Klima- og 

miljødepartementet (50% stilling) i perioden fra 6. april 2021 til 25. juli 2021. Du har hatt et 

særlig ansvar for industri og bergverk i NFD og for klimaavdelingen i KLD.  

 

Du har meldt om overgang til stilling som konsulent i Bouvet ASA. Bouvet ASA driver med 

IT-tjenester, rådgivning og prosjektledelse, tjenestedesign og optimalisering av prosesser. De 

arbeider både med private bedrifter og offentlig forvaltning, og har kontakt med en rekke 

offentlige aktører. Bouvet ASA retter seg mot olje- og gass, fornybar energi, infrastruktur, 

offentlige selskaper og organisasjoner.  

 

Du skal starte som konsulent i en avdeling som arbeider med rådgivning, prosjektledelse og 

styringssystemer. Stillingen skal sannsynligvis være rettet mot industri, energi, og olje og 

gass. 

 

Karantenenemndas vurdering  

Karantenenemnda har truffet vedtak om at du ilegges karantene i forbindelse med overgangen 

fra embetet som statssekretær i NFD og KLD til stilling som konsulent i Bouvet ASA. 

Karantenenemnda har kommet frem til at vilkåret om at det skal foreligge et særlig tilfelle er 

oppfylt, og at karantene ilegges med hjemmel i karanteneloven § 6 a) og c).  

 

Den generelle begrunnelsen for å ilegge 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 i sin nye 

stilling, vil kunne benytte informasjon og kunnskap fra embetet som politiker. Dette vil i 

tilfelle kunne svekke tilliten til forvaltningen. Et tidsmessig skille som en karantene 

representerer vil bidra til å opprettholde tilliten til det politiske systemet og forvaltningen.  

 

Karantenenemnda mener at du, på tross av at du har vært statssekretær i NFD og KLD i et 

kortere tidsrom, besitter betydelig innsikt som har en konkret forbindelse med interessene til 

Bouvet ASA. Du har blant annet kjennskap til viktige politiske områder og har kunnskap om 

kommende budsjett for to departement. Du skal starte i stilling med ansvarsområder med stor 

kommersiell og samfunnsmessig betydning, og har jobbet med saker av stor betydning for 

klima og miljø.  

 

Karantene ilegges for å unngå at det reises mistanke om at informasjon og kunnskap benyttes 

til å øve påvirkning på vegne av Bouvet ASA. Et slikt rollebytte, uten at det ilegges 

restriksjoner, kan i enkelte tilfeller medvirke til at tilliten til forvaltningen svekkes.  

 

Karantenenemnda har kommet til at det i forbindelse med overgangen fra embete som 

statssekretær i NFD og KLD til stillingen som konsulent i Bouvet ASA foreligger et særlig 

tilfelle og at karantenene er nødvendig, fordi det foreligger en konkret forbindelse mellom 

dine ansvarsområder, arbeidsoppgaver og saker til behandling mens du var statssekretær, og 

av hensyn til tilliten til forvaltningen, jf. karanteneloven § 6 a) og c).  
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I karantenetiden  

Karantene innebærer at du ikke kan ha kontakt med Bouvet ASA i karantenetiden. Den eneste 

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

tiltredelsestidspunktet for å forberede tiltredelsen.  

 

I karantenetiden har du rett til full lønnskompensasjon tilsvarende din lønn på 

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

 

Rett til ny vurdering mv.  

Du har rett til å be om at Karantenenemnda foretar en ny vurdering av saken. Dersom du 

ønsker en ny vurdering, må du kreve dette innen fem dager etter at du har mottatt dette brevet, 

jf. karanteneloven § 3 tredje ledd.  

 

Et eventuelt søksmål om gyldigheten av Karantenenemndas vedtak etter karanteneloven kan 

ikke reises uten at det er krevd ny vurdering, 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. 

 

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 

Nærings- og fiskeridepartementet 

Klima- og miljødepartementet 

Bouvet ASA 


