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Avgjørelse i forbindelse med overgang til stilling som kommersiell direktør i Blue Planet 

Academy AS – ny vurdering 

 

Vi viser til din e-post til Karantenenemnda 18. oktober 2021. Du ber om ny vurdering av ilagt 

karantene og  saksforbud, jf. karanteneloven § 3 tredje ledd.  

Vedtak i din sak ble truffet av Karantenenemnda 13. oktober 2021. Nemnda traff følgende 

vedtak: 

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

med din overgang fra embete som statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) til 

stillingen som kommersiell direktør i Blue Planet Academy AS.  

 

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

februar 2022. Karantene er ilagt med hjemmel i karanteneloven § 6 bokstav a) og c).  

 

Du ilegges i tillegg seks måneder saksforbud, regnet fra utløpet av karanteneperioden fra 15. 

februar 2022 til og med 15. august 2022. Saksforbudet er ilagt med hjemmel i karanteneloven 

§ 7, jf. § 6 bokstav a) og c)."  

 

Saksforbudet var avgrenset slik: 

"Saksforbudet innebærer et forbud mot å involvere deg i, eller arbeide med, saker eller 

saksområder der NFD, Fiskeridirektoratet, Havforskningsinstituttet, Veterinærinstituttet eller 

Innovasjon Norge er part eller på annen måte direkte involvert. Du vil heller ikke ha adgang 

til å delta i møter med disse virksomhetene."  

 

Ny vurdering og begrunnelse 

Karantenenemnda har på grunnlag av din henvendelse foretatt en ny vurdering. Det er ikke 

fremkommet nye opplysninger i saken som tilsier en endring i karantene eller saksforbud. 

Karantenenemnda opprettholder derfor sitt vedtak om at du ilegges karantene i fire måneder i 

forbindelse med din overgang fra embete som statssekretær i Nærings- og 

fiskeridepartementet til stillingen som kommersiell direktør i Blue Planet Academy AS. 
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Karantenenemnda opprettholder også ilagt saksforbud, som bestemt i vedtaket av 13. oktober 

2021. 

 

Karantenenemnda har merket seg at du har vist til at du ikke skal involveres i 

arbeidsoppgaver og ansvarsområder som kan innebære en potensiell konflikt med ditt 

tidligere embete. Staten har imidlertid ikke mulighet til å kontrollere om denne type 

intensjoner etterleves, eller til å sanksjonere eventuelle brudd på taushetsplikten. Dermed er 

ileggelse av karantene og/eller saksforbud i praksis eneste virkemiddel. Det vises til uttalelser 

i karantelovens forarbeider (Prop. 44 L (2014-2015) pkt. 8.3), der det er uttalt:  

 

"Selv om det ikke er noen grunn til å tro at det vil skje et misbruk av opplysninger, kan 

muligheten for slikt misbruk og begrensende muligheter for kontroll gi grobunn for mistanker 

som kan svekke tilliten til offentlig forvaltning og styresett. Det er ikke nok at man handler 

rett, det må også synes og kunne kontrolleres at man handler rett. Dermed blir en åpen og 

transparent forvaltningspraksis viktig i denne sammenheng." 

 

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages. Vedtaket kan angripes ved søksmål jf. 

karanteneloven § 3 femte ledd. 

 

Rett til å se saksdokumentene mv. 

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.) 
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