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Avgjørelse i forbindelse med overgang til advokatfirmaet Haavind AS 
 
Det vises til din melding til Karantenenemnda mottatt 11. november 2021.  
 
Vedtak  
Karantenenemnda har truffet vedtak om at du ikke ilegges karantene eller saksforbud i 
forbindelse med din overgang fra stilling som politisk rådgiver i Barne- og 
familiedepartementet til stilling som juridisk saksbehandler/advokatfullmektig i 
advokatfirmaet Haavind AS.  
 
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 har vært politisk rådgiver i Barne- og familiedepartementet fra 8. januar 2020, og fratrådte 
sammen med regjeringen Solberg 14. oktober 2021. Som politisk rådgiver har du hatt ansvar 
for å bistå statsråd og partileder i det daglige arbeidet, herunder statsrådens taler, kalender, 
reiser, samt kontakt med Stortinget, andre departementer, KrF-organisasjonen og media.  
 
Du skal tiltre stilling som juridisk saksbehandler, og senere advokatfullmektig, i 
advokatfirmaet Haavind AS. Du skal være tilknyttet firmaets avdeling for fast eiendom, som 
bl.a. jobber med eiendomstransaksjoner, eiendomsutvikling, grunnerverv, ekspropriasjon og 
næringsleie. 
 
Karantenenemndas vurdering og begrunnelse 
Karantenenemnda har vurdert om det foreligger et særlig tilfelle som begrunner ileggelse av 
karantene og/eller saksforbud i forbindelse med overgangen til stilling som juridisk 
saksbehandler/advokatfullmektig i advokatfirmaet Haavind AS. 
 
Karantenenemndas vurdering er at det ikke foreligger en konkret forbindelse mellom dine 
tidligere ansvarsområder og arbeidsoppgaver i stillingen som politisk rådgiver i Barne- og 
familiedepartementet og interessene til advokatfirmaet Haavind AS. Karantenenemndas 
vurdering er videre at den innsikt og kompetanse du har ervervet deg ikke vil gi 
advokatfirmaet Haavind AS en særlig fordel. Karantenenemnda har kommet frem til at 
karantene og/eller saksforbud heller ikke er nødvendig av hensynet til tilliten til forvaltningen. 
 
I den nærmere vurderingen er det lagt vekt på at dine oppgaver som politisk rådgiver primært 
var å bistå statsråden og partilederen i det daglige arbeidet, at oppgavene i ny stilling ligger 
innenfor et annet fagområde, at lov- og budsjettarbeid du har vært involvert i er offentliggjort 
og at det går over tre måneder fra fratredelse til du skal tiltre stillingen.  
 
Rett til ny vurdering mv.  
Du har rett til å be nemnda om en ny vurdering av saken. I så fall må du kreve dette innen fem 
dager etter at du har mottatt dette brevet. Det følger av karanteneloven § 3 tredje ledd.  
 
Du kan ikke reise søksmål om gyldigheten av Karantenenemndas vedtak dersom du ikke har 
krevd ny vurdering, og en slik ny vurdering er gitt av Karantenenemnda. Det følger av 
karanteneloven § 3 femte ledd.  
 
Rett til å se saksdokumentene 
Du har rett til å se dokumentene i saken. Dette følger av forvaltningsloven § 18 og § 19. 
 
  



3 
 

Informasjonsplikten består 
Avgjørelsen i denne saken gjelder overgangen til stilling som juridisk 
saksbehandler/advokatfullmektig i advokatfirmaet Haavind AS. Dersom du innen ett år etter 
at du sluttet som politiker går over til en annen stilling eller påtar deg et verv, må også dette 
meldes inn til Karantenenemnda for vurdering. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Reidun Slåen (e.f.) 
         
       Bente Langsrud Vive  
  
 
Vedtaket fra Karantenenemnda er godkjent elektronisk og inneholder ikke signatur. 
 
Kopi: 
Statsministerens kontor 
Barne- og familiedepartementet 
Advokatfirmaet Haavind AS 


