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Karanteneutvalgets avgjørelse – Svein Sundsbø 

Karanteneutvalget har besluttet at du ilegges tre måneders karantene i forbindelse med 

overgang fra stilling som politisk rådgiver i Olje- og energidepartementet til stilling som 

seniorrådgiver i Gambit H+K AS. Karantenetiden regnes fra fratreden som politisk rådgiver 

16. oktober 2013 til og med 16. januar 2013. Du ilegges videre tre måneder saksforbud regnet 

fra utløpet av karanteneperioden, det vil si til og med 16. april 2014.  

 

Karanteneutvalgets vurdering er at du i stillingen som politisk rådgiver har tilegnet deg 

kompetanse og innsikt, og hatt tilgang til informasjon som kan gi Gambit særlige fordeler.  

Karantene og saksforbud er etter Karanteneutvalgets vurdering nødvendig for å forhindre at 

tilliten til forvaltningen svekkes. Saksforbudet omfatter enhver bistand knyttet til selskap som 

har sin hovedbeskjeftigelse med utvinning, produksjon og/eller distribusjon av olje, gass og 

fornybar energi. 

 

Karantene innebærer at du ikke kan ta kontakt med Gambit i karanteneperioden. Den eneste 

kontakten som tillates er av helt praktisk art for å forberede tiltredelse, som for eksempel 

innlevering av skattekort m.v., når tidspunktet nærmer seg. 

 

Det gis full lønnskompensasjon tilsvarende lønn på fratredelsestidspunktet for 

karanteneperioden, med tillegg av feriepenger. Det minnes ellers om informasjonsplikten som 

fremgår av punkt 4 i retningslinjene der det framgår at en politiker, i ett år etter fratreden, har 

informasjonsplikt om alle stillinger som kan være problematiske i forhold til retningslinjene. 

 
Med hilsen 
 
 
 
 
Erling Thormod Narum (e.f.) 
  
 Anne Kirsti Lunde 
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