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§ 1. Kriterier for bruk av karantene 
En statsråd, statssekretær eller politisk rådgiver kan ikke gjeninntre i stilling som 
departementsråd, ekspedisjonssjef eller informasjonssjef i  samme departement 
som vedkommende innehar den politiske stillingen, før det har gått seks 
måneder etter fratreden som politiker. 
 
Tilsvarende gjelder gjeninntreden i stilling som departementsråd, 
ekspedisjonssjef eller informasjonssjef i et annet departement før det har gått tre 
måneder etter fratreden som politiker. 
 
Dersom en statsråd, statssekretær eller politisk rådgiver søker og får en av de 
nevnte stillingene i eget eller annet departement, gjelder de samme 
karantenebestemmelsene som for dem som vender tilbake. 
 
Også for politikere som gjeninntrer eller tiltrer andre stillingskategorier i  et 
departement, kan det besluttes at vedkommende ikke skal ha oppgaver som 
kommer i et direkte rådgivningsforhold til politisk ledelse i en periode på inntil 
seks måneder. 
 
Innenfor karanteneperioden gjelder reglene også i de tilfeller der vedkommende 
ikke har direkte overgang til den aktuelle stilling. 
  
§ 2. Forankring 
Karantenetiden fastsettes i den kongelige resolusjonen der vedkommende 
statsråd/statssekretær utnevnes, i tilsettingsbrevet for vedkommende politiske 
rådgiver, eller ved tilsetting/utnevning til ny departementstilling. Beslutning iht. 
§ 1 fjerde ledd kan treffes av departementsråden i det enkelte departement. 
 
§ 3 Opphevelse av karantenetiden    
Departementet kan begrense eller oppheve karantenetiden når særlig 
tungtveiende hensyn tilsier det. 
 
Beslutning om begrensning/opphevelse fattes av statsråden i fagdepartementet. 
Beslutningen skal være skriftlig og begrunnet. 
             
§4. Administrasjon av regelverket 
Det enkelte departement er ansvarlig for forvaltning av regelverket innenfor sitt 
forvaltningsområde. 



 
Den som underlegges karantene skal stå til rådighet for departementet, og utføre 
de arbeidsoppgaver som departementet til enhver tid pålegger vedkommende. 
De alternative arbeidsoppgavene må ikke vedrøre saker som vedkommende 
hadde til behandling i sin politiske stilling, og de må ikke innebære direkte 
rådgivningsforhold til ny politisk ledelse. Utplassering i underliggende etater 
kan vurderes. 
 
Den som underlegges karantene oppebærer stillingens lønn i karanteneperioden. 


