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Avgjørelse i forbindelse med overgang til stilling som seniorrådgiver i Zynk AS – ny 

vurdering 

 

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

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

Vedtak i din sak ble truffet av Karantenenemnda 16. november 2021. Nemnda traff følgende 

vedtak: 

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

med overgangen fra embetet som statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet til stilling 

som seniorrådgiver i Zynk AS. Karantenetiden regnes fra fratreden 14. oktober 2021 til og 

med 14. april 2022. Karantene ilegges med hjemmel i karanteneloven § 6 bokstav b) og c).  

 

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

innebærer et forbud mot at du involverer deg i saker hvor Arbeids- og sosialdepartementet 

eller underliggende virksomheter er part eller på annen måte er direkte involvert. 

Saksforbudet gjelder i perioden fra 15. april 2022 til og med 14. juli 2022. Saksforbud ilegges 

med hjemmel i karanteneloven § 7, jf. § 6 bokstav b) og c). 

 

Krav om ny vurdering 

Du argumenterer for at overgangen tilsier en kortere karantenetid, eventuelt erstattet med et 

tilsvarende lengre, mer omfattende og definert saksforbud. Du viser blant annet til at "…et 

utvidet saksforbud i mitt tilfelle vil representere et tidsmessig skille som i minst like stor grad 

som karantene, vil bidra til å opprettholde tilliten til det politiske systemet og forvaltningen.  

 

Du mener videre at "…karantenelovens intensjon må søkes oppnådd ved bruk av minst mulig 

inngripende restriksjoner på muligheten til yrkesdeltakelse i hvert enkelt tilfelle, slik at det 

samtidig gir lavest mulig kostnader for fellesskapet og skattebetalerne."  

 

En kortere karantenetid, eventuelt i kombinasjon med et lengre, mer omfattende saksforbud 

vil etter ditt syn samsvare "…med andre avgjørelser nemda har gjort i høst i forbindelse med 

overganger til advokatselskap for arbeid med myndighetskontakt, opprettelser av 
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enkeltpersonsforetak eller overgang til interesseorganisasjoner der også kunder/medlemmer 

har ulike og ukjente behov." 

 

Ny vurdering  

Karantenenemnda har foretatt en ny vurdering av saken. Karantenenemnda opprettholder ilagt 

karantene på seks måneder. Nemnda mener det ikke foreligger ny informasjon som begrunner 

endring av ilagt karantene. Nemnda mener imidlertid det er grunnlag for å fjerne saksforbudet 

du ble ilagt i nemndas vedtak 16. november 2021. Du blir derfor ikke ilagt saksforbud ved 

overgangen.  

 

Du har fra tiden som statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) opparbeidet deg 

en bred kunnskap om og innsikt i departementets politiske fagområder og prosesser. Din 

overgang til Zynk AS representerer en overgang fra en sentral rolle i departementet til en 

stilling innen konsulenttjenester og rådgivning uten offentlige kundelister. Det er nemndas 

vurdering at en slik overgang kan være særlig egnet til å svekke tilliten til forvaltningen og 

det politiske system, uten at det foreligger et betydelig tidsmessig skille. Det er videre 

nemndas syn at i slike tilfeller vil et saksforbud for bestemte fagområder ikke være 

tilstrekkelig. En karantenetid representerer et tidsmessig skille som ikke kan erstattes av et 

saksforbud. 

 

På tross av at det er en ny regjering, og at budsjettet er offentlig kjent, vil det ved en overgang 

til en virksomhet innen konsulenttjenester og rådgivning være særskilte hensyn som 

begrunner ileggelse av karantene. Det kan bli reist spørsmål ved om informasjon, kunnskap 

og nettverk du har opparbeidet i departementet benyttes i den nye stillingen på en slik måte at 

det kan gi Zynk AS særlige fordeler. En potensiell risiko for at interessekonflikter kan oppstå 

er også medvirkende til at Karantenenemnda opprettholder sitt tidligere vedtak om seks 

måneder karantene.  

 

Saksforbudet du ble ilagt var begrunnet i at du har hatt et bredt ansvar i departementet. Det 

ble særlig lagt vekt på at du har hatt ansvar for pensjonsordningen i folketrygden og i offentlig 

sektor. Du har i din e-post 18. november 2021 opplyst at ditt ansvar for pensjon i ASD knyttet 

til folketrygden og tjenestepensjon ikke er til politisk behandling nå, men at folketrygden er 

gjenstand for offentlig utredning som tidligst er ferdig i mars 2022. Etter en fornyet vurdering 

har nemnda kommet til det ikke er behov for et saksforbud i tillegg til ilagt karantene. 

Karantenetiden på seks måneder representerer et tidsmessig skille som i tilstrekkelig grad 

ivaretar hensynene bak karantenereglene. Du ilegges derfor ikke saksforbud.  

 

Nytt og endelig vedtak 

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

med overgangen fra embetet som statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet til stilling 

som seniorrådgiver i Zynk AS. Karantenetiden regnes fra fratreden 14. oktober 2021 til og 

med 14. april 2022. Karantene ilegges med hjemmel i karanteneloven § 6 bokstav b) og c). 

Du ilegges ikke saksforbud.  

 

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

karanteneloven § 3 femte ledd.  

 

Med hilsen 

 

Reidun Slåen (e.f.) 

         

       Henrik Rydland Akslen  
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Vedtaket fra Karantenenemnda er godkjent elektronisk og inneholder ikke signatur. 

 

 

Kopi: 

Statsministerens kontor 

Arbeids- og sosialdepartementet 

Zynk AS 


