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Vurdering av karantene og saksforbud for stilling utenfor statsforvaltningen 

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

som statssekretær i Fiskeri- og kystdepartementet til stilling som konserndirektør for kommunikasjon i Marine 

Harvest ASA. Karantenetiden regnes fra fratredelsen den 8. februar 2013 til og med 8. august 2013. Du ilegges 

videre 6 måneder saksforbud regnet fra utløpet av karanteneperioden, det vil si til og med 8. februar 2014. 

 

Karanteneutvalgets vurdering er at det foreligger særegne forhold ved en overgang fra ditt embete som 

statssekretær ved Fiskeri- og kystdepartementet til konserndirektør for kommunikasjon ved Marine Harvest 

ASA, som er egnet til å svekke tilliten til forvaltningen. Det legges videre vekt på at det også foreligger en helt 

konkret forbindelse mellom ansvar og oppgaver ved din rolle som tidligere statssekretær, og Marine Harvest 

ASA interesser. Det er også tatt hensyn til at denne overgangen kan gi Marine Harvest ASA særlige fordeler. 

 

Saksforbudet omfatter alle saker Fiskeri- og kystdepartementet og underliggende etater* har under behandling 

eller utøver forvaltningsmyndighet. 

 

Karantene innebærer at du ikke kan ha kontakt med Marine Harvest ASA i karanteneperioden. Den eneste 

kontakten som tillates er av helt praktisk art for å forbedrede tiltredelsen, for eksempel innlevering av skattekort 

m.v. 

 

Det minnes ellers om informasjonsplikten som fremgår av punkt 4 i retningslinjene der det fremgår at en 

politiker, i ett år etter fratreden, har informasjonsplikt om alle stillinger som kan være problematiske i forhold til 

retningslinjene. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Terje Dyrstad (e. f.) 

         Didrik Tårnesvik 

 

Kopi: 

Fiskeri- og kystdepartementet 

Statsministerens kontor 

Marine Harvest ASA 

 

 

*De underliggende etater er Fiskeridirektoratet, Kystverket, Havforskningsinstituttet og Nasjonalt institutt for 

ernærings- og sjømatforskning (NIFES). 

 


