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Avgjørelse i forbindelse med overgang til styreverv – Greenfish – fornyet vurdering 

 

Karantenenemnda viser til sitt vedtak datert 14. desember 2021. 

 

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

med overgang fra embete som fiskeri-  og sjømatminister i Nærings- og fiskeridepartementet 

til styreverv i Greenfish.  

 

Saksforbudet regnes fra fratreden 14. oktober 2021 til og med 14. april 2022. Saksforbudet 

innebærer et forbud mot at du involverer deg i saker eller saksområder der NFD, Innovasjon 

Norge, Havforskningsinstituttet eller Fiskeridirektoratet er part eller på annen måte direkte 

involvert. 

 

Saksforbudet ilegges med hjemmel i karanteneloven § 7, jf. § 6 c). 

 

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

begrunnet kravet om ny vurdering med at saksforbudet er et yrkesforbud i en begrenset 

periode uten kompensert tapt inntekt. Du har bedt om at Karantenenemda omgjør vedtaket fra 

saksforbud til karantene.  

 

Generelt om karanteneloven 

I forarbeidene til karanteneloven er det gitt en nærmere begrunnelse for betydningen av å ha 

en tidsmessig avstand mellom rollen som politiker ved overganger til stillinger utenfor 

statsforvaltningen, til verv eller ved etablering av næringsvirksomhet. I forarbeidene til 

karanteneloven er dette skrevet slik: 

 

"Allmennhetens tillit avhenger av at det politiske system og statsforvaltningen fungerer slik 

man ønsker og oppfyller visse krav. Det er ikke tilstrekkelig for å sikre allmennhetens tillit at 

dette faktisk skjer, det må også være synlig for allmennheten. Organisatoriske og prosessuelle 

løsninger, som karantenereglene er eksempler på, kan bidra til å synliggjøre at både 

forvaltningen og politikerne innretter seg etter gjeldende regler og retningslinjer.  

Ved disse overgangene er det viktig å beskytte den spesielle kunnskap og innsikt som en 

person har fått i et embete eller stilling i politisk ledelse eller i embetsverket i 
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statsforvaltningen. Denne kunnskapen skal ikke kunne utnyttes utenfor forvaltningen til skade 

for offentlige eller private interesser, eller til å sikre en bestemt privat aktør en urimelig 

fordel sammenlignet med andre aktører. Det er særlig viktig å unngå at særinteresser utenfor 

forvaltningen får en innsikt som kan brukes til å motvirke offentlig politikk og reguleringer 

eller på annen måte fremme deres særinteresser." 

 

Ny vurdering 

Karantenenemnda har etter å ha foretatt en ny vurdering ikke funnet grunnlag for å endre sitt 

vedtak om ileggelse av seks måneder saksforbud i forbindelse med overgang til styreverv i 

Greenfish. Karantenenemnda viser til at karantenereglene i forarbeidene er begrunnet med at 

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

for et slikt misbruk og begrensede 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."  

 

Vedtaket om saksforbud som er truffet med hjemmel i karanteneloven § 7 jf., § 6 bokstav c) 

er gjort for å opprettholde tilliten til forvaltningen og det politiske systemet. En eventuell 

mistanke om at din kunnskap og ditt nettverk fra din tid som statsråd blir benyttet til fordel for 

Greenfish vil være uheldig, og et saksforbud ved denne overgangen er derfor etter nemndas 

vurdering nødvendig.  

 

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. Det følger av forvaltningsloven §§ 18 og 19. 

 

Informasjonsplikten består 

Avgjørelsen i denne saken gjelder denne aktuelle overgangen. 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.) 

         

       Turid Semb  

  

Vedtaket fra Karantenenemnda er godkjent elektronisk og inneholder ikke signatur. 
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