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

 

Det vises til din melding til Karantenenemnda mottatt 5. april 2022.  

 

Vedtak  

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

overgangen fra embetet som statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet til stilling 

som seniorrådgiver i Zynk AS. Karantenetiden regnes fra fratreden 7. mars 2022 til og med 7. 

juni 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 

inkluderingsdepartementet eller Arbeids- og velferdsdirektoratet er part eller på annen måte er 

direkte involvert. Saksforbudet gjelder i perioden fra utløpet av karanteneperioden 7. juni 

2022 til og med 7. september 2022. Saksforbud ilegges med hjemmel i karanteneloven § 7, jf. 

§ 6 bokstav b) og c). 

 

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: 
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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.  

 

Dersom det foreligger særlig tungtveiende grunner, kan det ilegges et saksforbud i inntil tolv 

måneder i tillegg til en karantene på inntil seks måneder.  

 

Saksforholdet  

Du har vært statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet i perioden fra 14. oktober 

2021 til 7. mars 2022. Som statssekretær har du hatt ansvaret for pensjonsordningen i 

folketrygden og i offentlig sektor, IA-avtalen, Arbeids- og velferdsdirektoretat og offentlige 

velferdsytelser under departementas område. 

 

Du skal tiltre stilling som seniorrådgiver i Zynk AS. Zynk AS bistår virksomheter med 

posisjonering, leder- og endringskommunikasjon, samfunns- og myndighetsdialog, 

stordataanalyse og kriseberedskap. Virksomheten yter rådgivningstjenester mot en rekke 

bransjer og kunder, men arbeider særlig med energi/grønn industri, helse, samferdsel, retail, 

finans, eiermiljøer og arbeidslivsorganisasjoner. 

 

Karantenenemndas vurdering  

Karantenenemnda har kommet frem til at karantenelovens vilkår om et «særlig tilfelle» er 

oppfylt, og at karantene ilegges med hjemmel i karanteneloven § 6 bokstav b) og c).  

 

Den generelle begrunnelsen for å ilegge karantene er at dette er nødvendig for ivareta tilliten 

til forvaltningen. Den nærmere begrunnelsen er blant annet at det ikke er ønskelig at det kan 

bli reist spørsmål ved om en tidligere politiker, i sin nye stilling, vil kunne benytte 

informasjon og kunnskap fra embetet som politiker. Et tidsmessig skille som en karantene 

innebærer, bidrar til å opprettholde tilliten til det politiske systemet og forvaltningen.  

 

Du skal tiltre stilling som seniorrådgiver i et rådgivningsselskap innen kommunikasjon, 

samfunns- og myndighetskontakt. Selskapet har kunder fra offentlig, privat og ideell sektor. 

Rådgivningsvirksomheten til Zynk AS er knyttet til betydelige økonomiske interesser. Du har 

fratrådt som politiker for en fortsatt sittende regjering, og budsjettet du har kjennskap til er 

ikke offentlig kjent.  

 

Karantenenemnda har lagt vekt på at du gjennom ditt embete i Arbeids- og 

inkluderingsdepartementet har fått kunnskap og innsikt som kan gi Zynk AS, og kunder av 

selskapet, en særlig fordel å få innsikt i. Karantene ilegges for å unngå at det reises mistanke 

om at informasjon og kunnskap benyttes til å øve påvirkning på vegne av Zynk AS. Et 

tidsmessig skille i form av en karantene vil bidra til å opprettholde tilliten til forvaltningen og 

det politiske systemet.  

 

Karantenenemnda har ilagt saksforbud fordi det er nødvendig for å beskytte statens interesser. 

Saksforbudets innhold og lengde er utformet for å beskytte den generelle tilliten til 

forvaltningen og det politiske systemet. I stillingsoverganger der det ikke er kjent hvem som 

er kunder eller fremtidige kunder av selskapet er saksforbud nødvendig for å forhindre 

mistanke om at kunnskap du besitter kan gi Zynk AS, og kunder av Zynk AS, særlige 

fordeler, jf. karanteneloven § 7, jf. § 6 bokstav b) og c).  

 

I karantenetiden  
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Karantene innebærer at du ikke kan ha kontakt med Zynk AS i karantenetiden. Den eneste 

kontakten som tillates er av helt praktisk art som typisk skjer nokså nært 

tiltredelsestidspunktet for å forberede tiltredelsen.  

 

Godtgjørelse  

I karantenetiden gis det full lønnskompensasjon tilsvarende din lønn på 

fratredelsestidspunktet med tillegg av feriepenger, jf. karanteneloven § 8.  

 

I perioden med saksforbud  

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

inkluderingsdepartementet eller Arbeids- og velferdsdirektoratet er part eller på annen måte er 

direkte involvert.  

 

Rett til ny vurdering mv.  

Du har rett til å be om at Karantenenemnda foretar en ny vurdering av saken. Dersom du 

ønsker en ny vurdering, må du kreve dette innen fem dager etter at du har mottatt dette brevet, 

jf. karanteneloven § 3 tredje ledd.  

 

Et eventuelt søksmål om gyldigheten av Karantenenemndas vedtak etter karanteneloven kan 

ikke reises uten at det er krevd ny vurdering, og ny vurdering er gitt, 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 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 

 

Else Anette Grannes (e.f.) 

         

       Ada Lindset  

  

 

Vedtaket fra Karantenenemnda er godkjent elektronisk og inneholder ikke signatur. 

 

 

Kopi: 

Statsministerens kontor 

Arbeids- og inkluderingsdepartementet 

Zynk AS 


