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Avgjørelse fra Karanteneutvalget 

 

Karanteneutvalget viser til melding fra deg 6. desember 2013. 

 

Karanteneutvalget har besluttet at du ilegges seks måneders karantene i forbindelse med overgang fra embete 

som statssekretær i Kommunal- og regionaldepartementet til stilling som seniorrådgiver hos First House AS. 

Karantenetiden regnes fra fratredelsen den 16. oktober 2013 til og med 15. april 2014. Du ilegges videre tre 

måneders saksforbud regnet fra utløpet av karanteneperioden, det vil si til og med 14. juli 2014. Saksforbudet 

omfatter saker og oppdrag som gjelder Kommunal- og regionaldepartementet som virksomhet, underliggende og 

tilknyttede virksomheter. 

 

Karanteneutvalgets vurdering er at du i stillingen som statssekretær har tilegnet deg kompetanse og innsikt som 

kan gi First House AS særlige fordeler. Karantene og saksforbud er etter Karanteneutvalgets vurdering 

nødvendig for å forhindre at tilliten til forvaltningen svekkes.  

 

Karantene innebærer at du ikke kan ha kontakt med First House AS i karanteneperioden. Den eneste kontakten 

som tillates er av helt praktisk art for å forberede tiltredelse når tidspunktet nærmer seg. 

 

Det gis full lønnskompensasjon tilsvarende lønn på fratredelsestidspunktet, for karanteneperioden, med tillegg av 

feriepenger. 

  

Karanteneutvalget minner i denne forbindelse om ”Retningslinjer om informasjonsplikt, karantene og saksforbud 

for politikere” punkt 4. Her står det: ”Politikeren plikter, senest tre uker før en eventuell tiltredelse, uoppfordret 

å gi Karanteneutvalget nødvendige opplysninger om tiltredelse av ny stilling eller verv utenfor 

statsforvaltningen, eller oppstart av næringsvirksomhet. Slik informasjonsplikt gjelder ikke dersom det er 

åpenbart at karantene eller saksforbud ikke vil være aktuelt. 

 

Informasjonsplikten gjelder alle slike overganger innen ett år etter fratreden fra vervet som politiker.” 
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