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Vurdering av karantene og saksforbud ved overgang til stilling m.v. utenfor 
statsforvaltningen 

Karanteneutvalget har besluttet at Liv Monica Bargem Stubholt, ved overgang fra embete som 
statssekretær i Olje og energidepartementet (OED) til stilling i Aker ASA i selskapet Aker 
Clean Carbon AS, ilegges seks måneders karantene regnet fra den dagen hun fikk avskjed i 
nåde som statssekretær i OED, dvs. for perioden 27. mars 2009 til 29. september 2009. Hun 
ilegges også tre måneders saksforbud for kontakt mot OED og Gassnova SF for området CO2 
fangst regnet fra utløpet av karanteneperioden, dvs. fra 27. september 2009 til og med 27. 
desember 2009. 
 
Karanteneutvalgets vurdering er at Stubholt som statssekretær i Olje- og energidepartementet 
har tilegnet seg kompetanse og innsikt som vil være et konkurransefortrinn for Aker ASA. 
Karanteneutvalget legger videre stor vekt på at overgangen fra embetet som statssekretær i 
OED til Aker ASA, med særlige oppgaver innenfor konsernselskapet Aker Clean Carbon, kan 
være egnet til å svekke tilliten til at forvaltningen opptrer objektivt og uhildet. Videre har 
Karanteneutvalget konkludert med at det i denne saken er et særlig behov for å ilegge også 
saksforbud i tre måneder etter uløpet av karanteneperioden. Saksforbudet gjelder kontakt mot 
OED og Gassnova SF for området CO2 fangst. 

 
Begrunnelsen for saksforbudet i denne saken vil være å hindre bruk av kunnskap om statens 
strategier og regjeringens vurderinger innenfor området CO2 fangst, og for å forhindre at et 
selskap får konkurransefortrinn i pågående anbudsprosesser.  
 
Karantenen innebærer et forbud mot å tiltre stillingen som styreleder/styremedlem i Aker ASA, 
Aker Clean Carbon, før 27. september 2009. Karantenen innebærer også forbud mot faglig 
kontakt med virksomheten i karanteneperioden. Saksforbudet innebærer Stubholt ikke kan ha 
kontakt med OED og Gassnova SF innenfor området karbonfangst før etter 27. desember 2009. 
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Karanteneutvalget minner også om at retningslinjene om informasjonsplikt, karantene m.v. for 
politikere pålegger en politiker i ett år etter fratreden en informasjonsplikt om stillinger, verv og 
næringsvirksomhet m.v. som kan være problematisk i forhold til retningslinjene. 
 
Det skal ytes full lønnskompensasjon tilsvarende lønn på fratredelsestidspunktet, for den ilagte 
karantenetid, med tillegg av feriepenger.  
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