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Avgjørelse i forbindelse med overgang til stilling som Vice President for Public Affairs 

(Samfunnskontakt) i Statkraft AS 

 

Det vises til din melding til Karantenenemnda mottatt 25. november 2021. 

  

Vedtak 

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

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

Vice President for Public Affairs i Statkraft AS.  

 

Karantenetiden regnes fra fratreden som statssekretær 14. oktober 2021 til og med 14. april 

2022. Karantene ilegges med hjemmel i karanteneloven § 6 bokstav a) og c). 

 

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

gjelder til og med 14. juli 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. 

Saksforbudet er ilagt med hjemmel i karanteneloven § 7, jf. § 6 bokstav a) og c). 

 

Rettslig grunnlag  

Karantene  

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

generelt.  

 

Saksforbud 

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.  

 

Saksforholdet 

Du har vært statssekretær i Finansdepartementet i perioden 24. januar 2020 til 14. oktober 

2021. Du hadde ansvaret for disse saksområdene i FIN; skatter og avgifter, har deltatt i 

regjerningens arbeid med budsjettforhandlinger på Stortinget og du hadde departementsansvar 

for Utenriksdepartementet, Forsvarsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og 

Kunnskapsdepartementet. 

 

Du skal tiltre stilling som Vice President for Public Affairs (Samfunnskontakt) i Statkraft 1. 

januar 2022. Statkraft er Europas største produsent av fornybar energi og en stor aktør 

innenfor energihandel i Europa. Selskapet er Norges største kraftprodusent. Det er heleid av 

staten gjennom Nærings- og fiskeridepartementet. Du skal lede selskapets arbeid med 

myndighets- og samfunnskontakt, herunder ha kontakt med flere departement og relevante 

underliggende etater. Du skal også ha kontakt med Stortinget og en rekke offentlig eide 

virksomheter og enkelte kommuner. 

                 

Karantenenemndas vurdering 

Karantenenemnda har kommet frem til at det i denne saken foreligger et særlig tilfelle som gir 

grunnlag for å ilegge både karantene og saksforbud.  

 

På tross av at du fratrer i forbindelse med et regjeringsskifte, og at budsjettet nå er lagt frem, 

vil hensynet til å opprettholde tilliten til forvaltningen og det politiske systemet begrunne 

ileggelse av karantene og saksforbud ved denne overgangen. I ditt embete i 

Finansdepartementet har du hatt ansvarsområder og arbeidsoppgaver som har gitt deg god 

kjennskap til saksområder under andre departement, og også gitt deg et bredt nettverk av 

kontakter i departementene. I Statkraft AS skal du lede selskapets arbeid med myndighets- og 

samfunnskontakt. Det vil blant annet innebære lede og gi strategiske råd knyttet til Statkrafts 

interessentarbeid i Norge og vurdere og informere om viktige energi- og klimapolitiske 

prosesser i Norge. Du skal også gi støtte til øvrige forretningsområder i selskapet. Du vil 

kunne bli involvert i påvirkningsarbeid på vegne av Statkraft AS mot departementer, på 

politisk nivå og også mot embetsverket i Finansdepartementet.  

 

Nemnda legger vekt på at det kan være egnet til å svekke tilliten til forvaltningen dersom det 

oppstår mistanke om at innsikt, kunnskap og nettverk fra tiden som statssekretær i 

Finansdepartementet kan benyttes til å øve påvirkning på vegne av Statkraft AS. Slike 

situasjoner bør derfor etter Karantenenemndas vurdering ikke forekomme uten at det er et 

klart tidsmessig skille i forbindelse med overgangen.  
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I karantenetiden 

Karantene innebærer at du ikke kan ha kontakt med Statkraft AS i karanteneperioden. Den 

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

tiltredelsestidspunktet for å forberede tiltredelsen. 

 

Godtgjørelse 

I karantenetiden gis full lønnskompensasjon tilsvarende din lønn på fratredelsestidspunktet 

med tillegg av feriepenger, jf. karanteneloven § 8. 

 

I perioden med saksforbud  

Saksforbudet innebærer et forbud mot å gi råd eller bistand til andre, saksbehandling, 

deltakelse i fora eller møter i saker der Finansdepartementet er part eller på annen måte 

direkte involvert. 

 

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 sende krav om dette til Karantenenemnda innen fem 

dager etter at du har mottatt dette brevet, jf. karanteneloven § 3 tredje ledd. 

 

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. 

 

Informasjonsplikten består 

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

innen 1 år etter at du sluttet som politiker gå over til en annen stilling eller påta deg et nytt 

verv, må også dette klareres med Karantenenemnda. 

 

 

 

Med hilsen 

 

Reidun Slåen (e.f.) 

         

       Turid Semb 

 

  

Vedtaket fra Karantenenemnda er godkjent elektronisk og inneholder ikke signatur. 

 

Kopi: 

Statsministerens kontor 

Finansdepartementet 

Statkraft AS 

 

 


