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Avgjørelse i forbindelse med overgang til styreverv i Treasure ASA 
 
Det vises til din melding til Karantenenemnda mottatt 5. juli 2021. 
  
Vedtak 
Karantenenemnda har besluttet at du ikke ilegges karantene eller saksforbud i forbindelse med 
din overgang fra stillingen som statssekretær i Utenriksdepartementet til styreverv i Treasure 
ASA. 
 
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 
grunner, kan det ilegges et saksforbud i inntil tolv måneder etter fratreden i tillegg til 
karantene på inntil seks måneder. 
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Saksforholdet 
Du har vært statssekretær i Utenriksdepartementet i perioden 13. november 2017 til 30. 
oktober 2020. Du har hatt ansvar for saker om utviklingspolitikken, bilateralt Afrika, Asia og 
Latin-Amerika, handel (WTO og OECD), humanitær bistand, nærings- og kulturfremme, 
menneskerettigheter, FN, hav, klima, ansvarlig næringsliv og anti-korrupsjon. 
 
Du har tiltrådt styreverv i Treasure ASA 18. mars 2021. 
 
Karantenenemndas vurdering 
Karantenenenemnda har vurdert om det foreligger et særlig tilfelle som begrunner ileggelse 
av karantene og/eller saksforbud i forbindelse med overgangen til styreverv i Treasure ASA. 
 
Karantenenemnda viser til at det har gått ni måneder fra du fratrådte embetet som 
statssekretær, og at karantene dermed ikke kan ilegges. Karantenenemnda har vurdert om det 
foreligger et særlig tilfelle som begrunner ileggelse av saksforbud, og har kommet frem til at 
dette vilkåret ikke er oppfylt. Karantenenemndas vurdering er at det ikke foreligger en 
konkret forbindelse mellom dine tidligere ansvarsområder og arbeidsoppgaver i stillingen som 
statssekretær i Utenriksdepartementet og interessene til Treasure ASA. Karantenenemndas 
vurdering er videre at den innsikt og kompetanse du har ervervet deg ikke vil gi Treasure 
ASA en særlig fordel. Karantenenemnda har kommet frem til at saksforbud heller ikke er 
nødvendig av hensynet til tilliten til forvaltningen. 
 
Brudd på informasjonsplikten 
På bakgrunn av at du ikke varslet om overgang til styreverv i Treasure ASA i samsvar med  
kravet i karanteneloven § 5, har du ikke overholdt informasjonsplikten. Nemnda ser det som 
svært kritikkverdig at det ikke er gitt informasjon innen de fristene som er fastsatt i loven. 
Den enkelte kan ikke se bort fra informasjonsplikten fordi man mener det ikke vil være 
aktuelt med karantene eller saksforbud. 
 
Karantenenemnda har etter en samlet vurdering kommet frem til at du ikke skal ilegges 
reaksjon for dette. Begrunnelsen for at du ikke ilegges reaksjon er at det ikke er aktuelt å 
ilegge karantene eller saksforbud i forbindelse med overgangen til styrevervet. Det er også 
lagt vekt på at du ikke har oppnådd noen fordel ved å ikke overholde lovens 
informasjonsplikt. 
 
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 ved 
sekretariatet 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. 
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Med hilsen 
 
Reidun Slåen (e.f.) 
         
       Bente Langsrud Vive 
  
Vedtaket fra Karantenenemnda er godkjent elektronisk og inneholder ikke signatur. 
 
Kopi: 
Statsministerens kontor 
Utenriksdepartementet 
Treasure ASA 


