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

(Samfunnskontakt) i Statkraft AS – fornyet vurdering 

 

Karantenenemnda viser til sitt vedtak datert 13.12.2021 

  

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). 

 

Du har bedt om ny vurdering av ilagt karantene jf. karanteneloven § 3 tredje ledd. Du har 

begrunnet kravet om ny vurdering med at du mener at seks måneder – som maksimal 

karantenetid i henhold til loven – innebærer en svært streng praktisering av regelverket. Du 

har vist til at det vil være full åpenhet om hvilken stilling du skal ha. Du har anmodet om å få 

omgjort noe av karantenen til saksforbud. 

 

Ny vurdering  

Karantenenemnda har foretatt en ny vurdering av saken. Karantenenemnda har på grunnlag av 

dette foretatt en endring av vedtaket med slik konklusjon: 

 

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

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

Vice President for Public Affairs i Statkraft AS. 
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Karantenetiden regnes fra fratreden som statssekretær 14. oktober 2021 og gjelder til og med 

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

 

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

gjelder fra utløpet av karantenen og gjelder til og med 14. juli 2022.  

 

Saksforbudet innebærer et forbud mot å delta i påvirkningsarbeid, møter eller forberedelser til 

møter samt å gi råd eller bistand knyttet til slik kontakt i saker der Nærings- og 

fiskeridepartementet eller Finansdepartementet eller Finansdepartementets underliggende 

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

og c). 

 

Vedtaket er endelig 

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

 

 


