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Avgjørelse i forbindelse med overgang til stilling som prosjektleder ved Hammerfest 

Havn 

 

Det vises til din melding til Karantenenemnda mottatt 2. mai 2022. 

  

Karantenenemnda har truffet vedtak om at du ikke ilegges saksforbud i forbindelse med 

overgang fra embetet som statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet (nå 

Kommunal- og distriktsdepartementet) til stilling som prosjektleder ved Hammerfest Havn.   

 

Karantene kan ilegges for maksimalt seks måneder regnet fra fratreden som politiker. Du 

fratrådte som politiker 14. oktober 2021. Du kan derfor heller ikke ilegges karantene ved 

overgangen.  

 

Rettslig grunnlag  

Det fremgår følgende om karantene i karanteneloven § 6: 

 

Karantenenemnda kan, ved overgang til stilling eller verv utenfor statsforvaltningen eller 

etablering av næringsvirksomhet, i særlige tilfeller ilegge en politiker karantene i inntil seks 

måneder etter fratreden 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. 

 

Det fremgår følgende om saksforbud i karanteneloven § 7: 

 

Karantenenemnda kan i særlige tilfeller, dersom ett eller flere av vilkårene i § 6 er oppfylt, 

ilegge en politiker saksforbud i inntil tolv måneder etter fratreden. Saksforbud kan ilegges i 

stedet for eller i tillegg til karantene.  
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Dersom det foreligger særlig tungtveiende grunner, kan det ilegges et saksforbud i inntil tolv 

måneder i tillegg til en karantene på inntil seks måneder. 

 

Politikeres informasjonsplikt til Karantenenemnda er fastslått i karanteneloven § 5: 

 

Senest tre uker før overgang til stilling eller verv utenfor statsforvaltningen eller etablering 

av næringsvirksomhet, plikter politikeren å gi alle nødvendige opplysninger 

Karantenenemnda trenger for å fatte vedtak, inkludert opplysninger om tidligere embete eller 

stilling og den nye stillingen, vervet eller virksomheten. 

 

Informasjonsplikten gjelder alle overganger til stilling eller verv utenfor statsforvaltningen og 

all etablering av næringsvirksomhet innen tolv måneder etter fratreden som politiker, også 

der overgangen eller etableringen ikke skjer direkte etter fratreden. 

 

Saksforholdet 

Du var statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet i perioden 6. mars 2020 

til 14. oktober 2021. Som statssekretær hadde du ansvar for distriktspolitikk. Som 

statssekretær var du også involvert i distriktspolitikk og politikkområder som sorterer under 

Nærings- og fiskeridepartementet, Samferdselsdepartementet, Landbruks- og 

matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Kunnskapsdepartementet og Olje- og 

energidepartementet.  

 

Du tiltrådte en midlertidig stilling (tre år) som prosjektleder ved Hammerfest Havn 9. februar 

2022. Som prosjektleder skal du lede byggingen av det nye Havnekvartalet i Hammerfest. 

Prosjektet skal skaffe kommersielle aktører for å utnytte en ny havneeiendom.  

 

Karantenenemndas vurdering 

For å kunne ilegge et saksforbud etter karanteneloven § 7 må ett eller flere av vilkårene i 

karanteneloven § 6 være oppfylt. Karantenenemnda finner at dette ikke er tilfelle. Det er, på 

det tidspunktet du meldte om overgangen til Karantenenemnda, gått nesten syv måneder siden 

du fratrådte som statssekretær. Stillingen som prosjektleder medfører liten kontakt med 

departement og statlige myndigheter. Hammerfest Havn er eid av kommunen og har tidvis 

kontakt med offentlige aktører, først og fremst fylkeskommunen og Kystverket. 

Karantenenemnda mener at det i din sak ikke foreligger omstendigheter som begrunner 

ileggelse av et saksforbud.  

 

Brudd på informasjonsplikten  

På bakgrunn av at du ikke varslet om overgang til stilling som prosjektleder ved Hammerfest 

Havn 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 et 

overtredelsesgebyr. Det er en høy terskel for å ilegge overtredelsesgebyr etter karanteneloven. 

Nemnda viser til at det ikke er aktuelt å ilegge et saksforbud i forbindelse med overgangen til 

Hammerfest Havn. Det er også lagt vekt på at du ikke har oppnådd noen fordel ved å ikke 

overholde lovens informasjonsplikt. 

 

Rett til å se saksdokumentene  

Du har rett til å se dokumentene i saken. Dette følger av forvaltningsloven §§ 18 og 19. 
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Informasjonsplikten består 

Vi minner om at informasjonsplikten om nye stillinger eller verv, eller etablering av 

næringsvirksomhet, gjelder i ett år fra fratreden som politiker. Dette følger av karanteneloven 

§ 5. 

 

Med hilsen 

 

 

Reidun Slåen (e.f.) 

         

       Else Anette Grannes 

  

 

 

 

Vedtaket fra Karantenenemnda er godkjent elektronisk og inneholder ikke signatur. 

 

 

Kopi: 

Statsministerens kontor 

Kommunal- og distriktsdepartementet 

Hammerfest Havn 


