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Bruk av karanteneklausuler i ansettelseskontrakter i 

forsvarssektoren: en undersøkelse med konklusjoner 
 

Innledning – hensikt  

SIFS gjennomførte i 2017 en undersøkelse om status på og praksis vedrørende karanteneklausuler i 

ansettelseskontrakter i forsvarssektoren. I denne rapporten sammenliknes dagens praksis i sektoren 

med god praksis på området.   

Bakgrunn – hva er karantene i denne sammenhengen – 

Forsvarsdepartementets (FDs) pålegg til etatene  

Karantene1 reguleres av karanteneloven som trådte i kraft 1. januar 2016.2 Kommunal og 

moderniseringsdepartementet har utgitt en veileder.3 Loven sier at politikere, embetsmenn og 

tjenestemenn i staten plikter å informere om tilbud de har fått om engasjementer (jobb) utenfor 

staten og at de kan bli ilagt en karantene på inntil seks måneder eller et saksforbud på inntil tolv 

måneder. For lavere embetsmenn og tjenestemenn må arbeidsgivers rett til å ilegge en slik 

karantene være avtalt i ansettelseskontrakten.4 For de øvrige gjelder denne retten for arbeidsgiver 

uten en slik klausul (høyere embetsmenn i departementene og etatsledere). For nyansettelser i 

stillinger som er vurdert til å ha en slik klausul bør det i utlysningen være tatt med at stillingen 

omfattes av en karanteneklausul. Hvis en som blir tilbudt en stilling ikke ønsker å ha klausulen med i 

en arbeidsavtale, vil det bety det samme som å ikke akseptere avtalen og dermed gi avslag om tilbud 

om ansettelse. For stillinger som vurderes å omfattes av loven, men hvor stilling allerede er besatt, 

må innføring av en slik klausul være gjenstand for forhandling. Hvis arbeidstaker ikke aksepterer en 

slik klausul kan hun/han ikke sies opp, men det kan være aktuelt at vedkommende får andre 

arbeidsoppgaver.  

Begrunnelsen for dette regimet er at ansatte i staten ikke skal gå direkte over til privat sektor og ta 

med seg innsideinformasjon. Videre skal det være klarhet om lojaliteten til arbeidstakeren i perioden 

fra man er tilbudt en stilling og til man eventuelt går over til ny arbeidsgiver som kan ha interesser 

som er i motstrid med den tidligere arbeidsgivers interesser. Loven har til hensikt å skape ryddige 

arbeidsforhold, samtidig som den ikke skal legge utilbørlige hindringer for et mobilt og fritt 

arbeidsmarked.  

Forsvarsdepartementets pålegg til etatene  

                                                      
1
 Saksforbud er også relevant her, men tas ikke særskilt opp i denne rapporten da saksforbud er et mindre 

inngripende tiltak enn karantene, men med samme formål.  
22

 Lov om informasjonsplikt, karantene og saksforbud for politikere, embetsmenn og statsansatte 
(karanteneloven) 
3
 Veileder til karanteneloven - regjeringen.no 

4
 Det er også en «sikkerhetsventil» i loven hvor det i særskilte tilfeller kan bestemmes å ilegge karantene også 

for personell som ikke har en slik klausul i sin avtale. Denne bestemmelsen skal ikke erstatte manglende 
klausuler, men være en «sikkerhetsventil» i helt spesielle tilfeller.  

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2015-06-19-70
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2015-06-19-70
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/veileder-til-karanteneloven/id2499287/sec1
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Den 16. desember 2016 tilskrev FD etatene og uttalte følgende:  

«Etter loven kan virksomheten, uavhengig av arbeidskontrakt, ilegge karantene og 

saksforbud for den øverste administrative ledelse i departementene og for de øverste 

lederne for statlige virksomheter når disse personene forlater statsforvaltningen. For andre 

ansatte i statsforvaltningen må det vurderes i hvert enkelt tilfelle om karantene og 

saksforbud skal reguleres i arbeidskontrakten. Hovedprinsippet i den nye regelen er fortsatt 

at klausul om karantene og saksforbud må vurderes forut for tilsetting og inntas i den 

ansattes arbeidskontrakt. I særlige tilfeller, når tungtveiende hensyn taler for det, kan 

karantene og saksforbud ilegges i etterkant selv om det ikke er regulert i kontrakten ved 

oppstart av arbeidsforholdet. Et eksempel på dette kan være at nye arbeidsoppgaver gjør at 

karantene anses hensiktsmessig. 

… 

Forsvarsdepartementet ber virksomhetene i sektoren om å innta karantenebestemmelser 

(generell klausul i de aktuelle kontraktene) i nye stillingsbeskrivelser/arbeidskontrakter på 

bakgrunn av den nye loven.»  

Vi antar at FD med dette mener at ved nyansettelser skal det vurderes om det for de aktuelle 

stillingene skal inntas en karanteneklausul i ansettelsesavtalene.  Dette er likevel ikke til hinder for at 

det også for personell som allerede er ansatt kan innføres en karanteneklausul i deres avtaler ved 

behov.  

Om forsvarssektoren  

Forsvarssektoren består av Forsvarsdepartementet og fem underlagte etater (se også tabell 

nedenfor):  

1. Forsvaret er den største etaten målt i både antall ansatte og tildelte midler. Forsvaret 

omfatter i hovedsak det militære forsvaret. Enkelte deler av Forsvaret har grensesnitt mot 

leverandører.  

2. Forsvarsmateriell forestår planlegging, anskaffelse og utfasing av materiell til 

forsvarssektoren. Etaten har et betydelig grensesnitt mot leverandører gjennom sin 

anskaffelsesvirksomhet.  

3. Forsvarsbygg forestår forvaltning av forsvarssektorens eiendommer, bygninger og anlegg, 

herunder utbygging og avhending. Etaten har et betydelig grensesnitt mot leverandører og 

kjøpere.  

4. Nasjonal sikkerhetsmyndighet har et tverrsektorielt ansvar for forebyggende sikkerhet i 

Norge. Deler av virksomheten har grensesnitt mot leverandører gjennom anskaffelser, 

rådgivning til samt klarering og tilsyn av leverandører og andre næringslivsaktører.  

5. Forsvarets forskningsinstitutt driver forskning av relevans for forsvarssektoren, herunder 

teknologiforskning. Instituttet har grensesnitt til leverandører både hva gjelder 

teknologisamarbeid og vurdering av produkter.  

Metode  

SIFS har spurt de ulike etatene og FD om hvor mange personer som er omfattet av karanteneklausul. 

Dette, i kombinasjon med en vurdering av størrelse og særtrekk ved etaten, gir en indikasjon på i 
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hvor stor grad etaten operere i overenstemmelse med det som må oppfattes som god praksis på 

området. Det er selvfølgelig flere aspekter ved karanteneklausuler enn bare hvor mange som 

omfattes av dem, for eksempel hvordan arbeidsgiver gjør bruk av klausulen i praksis når en 

medarbeider slutter i etaten. For å vurdere dette måtte SIFS ha sett på enkelttilfeller der klausulen er 

benyttet, noe som ligger utenfor denne rapporten. SIFS mener at den valgte tilnærmingen vil gi gode 

nok indikasjoner på hvordan forsvarssektoren står seg sammenlignet med hva som kan 

karakteriseres som ”god praksis”.   

Et utkast av rapporten har vært forelagt FD og etatene. FD, Forsvaret og Forsvarsbygg har 

kommentert rapporten. For FDs del er antall personer med karanteneklausuler korrigert. For de 

andre to er vesentlige deler av kommentarene tatt inn i rapporten.   

God praksis  

God praksis på området vil si at hensynet til et fritt arbeidsmarked og reduksjon av risikoen for 

innsideproblematikk er blitt tillagt stor vekt og avveid mot andre hensyn. I praksis betyr det at 

hensikten bak FDs pålegg er oppfylt og at bl.a. ressursbruk også er tatt i betraktning.  

Nedenfor beskrives ulike nivåer på praksis fra den minst omfattende til den mest omfattende.  

Nivå 0 (utilstrekkelig praksis) 

Nivå 0 vil være kun å forholde seg til gjeldende lovverk som karanteneloven og andre lover som 

reduserer risikoen for innsideproblematikk. Dette innebærer at «sikkerhetsventilen» i 

karanteneloven er den eneste tilgjengelige mekanismen for å ilegge en person karantene. Dette er 

ikke i tråd med FDs pålegg hvor det i det minste forutsettes at det ved utlysning av nye stillinger 

foretas en vurdering av behovet for en karantenebestemmelse i arbeidskontrakten. Som bl.a. 

Forsvaret har vist til, er det også andre lovbestemmelser som reduserer risiko for innside-

problematikk. Taushetsplikten i forvaltningsloven vedrørende opplysninger som, hvis de blir kjent, 

kan være konkurransevridende er en slik bestemmelse. Likeledes har sikkerhetsloven, 

forsvarspersonelloven og straffeloven bestemmelser som regulerer urettmessig bruk av informasjon.  

Nivå 1 (god praksis) 

Nivå innebærer i tillegg til nivå 0 aktiv vurdering av behovet karanteneklausul ved alle utlysninger. 

Dette er en minimumsløsning iht FDs pålegg.  

Nivå 2 (best praksis)  

Nivå 2 tilsvarer nivå 1 pluss at det er foretatt en systematisk gjennomgang av alle stillinger (også 

stillinger som allerede er besatt) som kan innebære stor risiko for innsideproblematikk og som derfor 

bør omfattes av karantene. Da vil man typisk se på stillinger som har kontakt med leverandører eller 

mulige fremtidige leverandører til forsvarssektoren. Personell som sitter i slike stillinger skal inviteres 

til å akseptere en klausul i sine ansettelseskontrakter. Dette vil i prinsippet være frivillig, men 

arbeidsgiver kan med sin styringsrett gi andre oppgaver til en medarbeider som ikke aksepterer å 

innføre en slik klausul. Ved nyrekruttering er aksept av en slik klausul en forutsetning for ansettelse.  

Denne praksisen vil være i tråd med FDs pålegg til etatene, men vil gå utover det som er FDs 

minimumskrav. Fordelen med denne praksisen er at den vil også omfatte medarbeidere som allerede 

jobber i etaten og hvor det kan foreligge innsiderisiko. Ulempen er at en så omfattende praksis er 
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ressurskrevende og at det kan bli nødvendig å kompensere økonomisk medarbeidere som aksepterer 

å innføre en slik klausul. Å gå i dialog med arbeidstakerorganisasjonene får en forståelse for 

nødvendigheten av effektive tiltak mot innsideproblematikk, kan imidlertid forenkle en slik innføring 

av standard regler på området.  

Alternativ praksis: allmengjøring 

En alternativ praksis kan være å beslutte at alle stillinger i etatene omfattes av en klausul som 

beskrevet ovenfor. I praksis vil det være slik at dette kun gjøres gjeldende ved nyrekruttering. Når en 

medarbeider slutter må arbeidsgiver i hvert enkelt tilfelle vurdere om medarbeidere skal få 

karantene. Dette kan være en akseptabel praksis, også fordi den ikke krever store ressurser til å 

vurdere hver enkelt stilling separat. Svakheten er at det nye regelverket da ikke vil gjelde for 

medarbeidere som allerede jobber i etaten som derved bare vil være omfattet av karantenelovens 

generelle regler. En slik praksis kan imidlertid fungere etter hensikten i mindre etater med en 

homogen oppgaveportefølje. I sum kan denne praksisen oppfattes å være i tråd med FDs pålegg, selv 

om den strengt tatt ikke følger det bokstavelig. Hvorvidt man vil spare betydelige ressurser på ikke å 

gjennomføre en full gjennomgang av alle stillinger, er her en faktor som bør tillegges vekt.  

 

Svar fra Forsvarsdepartementet og etatene  

Forsvarsdepartementet  

Av 385 ansatte har FD 76 personer med karanteneklausuler i sine ansettelseskontrakter. Utfra FDs 

egenart og størrelse, virker dette som et rimelig antall. Det er foretatt en systematisk vurdering av 

stillinger i tråd med «praksis nivå 2» som beskrevet ovenfor. Undersøkelsen gir dermed en indikasjon 

på at FD følger det som er definert som best praksis på området.  

Forsvaret  

Forsvaret opplyser at det pr. mai 2017 er elleve stillinger med en karanteneklausul. Det er satt i gang 

en vurdering av hvilke stillinger som i fremtiden skal omfattes av en slik klausul. Forsvarsstaben (FST) 

har blant annet som følge av en rekke omstillinger, sett behov for å foreta en ny og helhetlig 

vurdering av hvorvidt det er stillinger i organisasjonen som burde omfattes av karantene og/eller 

saksforbud. FST sendte et skriv til samtlige driftsenheter (DIF) i Forsvaret i januar 2017, hvor de ble 

anmodet om å vurdere hvorvidt det er stillinger i egen DIF som burde ilegges karantene og/ eller 

saksforbud. Frist for å rapportere tilbake til FST ble satt til 1. april 2017. Noen av vurderingene som er 

lagt til grunn for tilbakemeldingen fra DIFene, synes fra FSTs side å være mangelfulle, slik at det er 

behov for at enkelte foretar en ny vurdering. Ut i fra de tilbakemeldingene DIFene har gitt, synes 

oppfatningene om behovet for å ilegge karantene og saksforbud å være så varierte at det er ikke var 

mulig for FST å ta stilling til konklusjonene, dvs. hvorvidt det vurderte behovet var reelt. For øvrig 

anfører FST at karantene og saksforbud innebærer begrensninger i arbeidstakers frihet til å utnytte 

sin arbeidskraft og kompetanse, slik at disse klausuler bare skal tas inn i arbeidskontrakter i Forsvaret 

når helt spesielle forhold tilsier det. Det vises i tillegg til annen lovgiving som bidrar til redusert 

innsiderisiko. Det fullstendige svaret fra Forsvaret er vedlagt.   

Det kan hevdes at Forsvarets oppfølging har tatt lang tid, men på den andre siden har loven bare 

vært i kraft siden januar 2016. Likevel er karanteneinstituttet ikke noe nytt. En gjennomgang vil 
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derfor antakelig ikke konkludere med at mange nye stillinger bør omfattes av en slik klausul. Videre 

er det grunn til å tro at det er mange DIFer hvor man raskt kan konkludere med at innsiderisikoen er 

liten. Dette kan for eksempel være skoleavdelinger. For andre avdelinger som har et bredt 

grensesnitt til leverandører, som for eksempel Forsvarets logistikkorganisasjon, er imidlertid 

situasjonen en annen. Undersøkelsen viser at Forsvaret per i dag ikke har en god praksis på dette 

området, men at de igangsatte tiltak for forbedringer kan rette på dette. FD bør derfor følge 

oppfølgingen nøye opp gjennom sin etatsstyring. Forsvaret ser ut til å være på vei opp til «Praksis 

nivå 1» som er FDs minimumskrav. FD må imidlertid på et visst tidspunkt ta stilling til hvorvidt det er 

tilstrekkelig. 

Forsvarsmateriell (FMA) 

FMA viser til at det i nye ansettelsesavtaler er en henvisning til karanteneloven. FMA mener at dette 

hjemler anvendelse av klausulen ved overgang til ny jobb. FMA har ikke oppgitt hvor mange som har 

en slik klausul i sine avtaler. Hvorvidt dette innebærer at man er på nivå 0 eller 1 er usikkert. SIFS 

mener imidlertid at FMA er en organisasjon som burde være på nivå 2 tatt i betraktning den store 

risikoen for innsideproblematikk som følger av etatens omfattende kommersielle virksomhet.   

Forsvarsbygg  

Forsvarsbygg (FB) viser til at de ikke har noen medarbeidere på karanteneklausul. FBs direktør har 

automatisk klausul som følge av karanteneloven. Etaten kjøper varer og tjenester for betydelige 

midler hvert år. Dessuten selger FB eiendom som sektoren ikke lenger har bruk for. FB har dermed et 

bredt grensesnitt mot leverandører og andre aktører hvor innsideproblematikken er meget aktuell.  

FB oppfatter at de kommer innenfor det som beskrives som «Praksis nivå 1»5. Behovet for karantene- 

og saksforbud for etatens stillinger vurderes fortløpende. FB vil likevel med utgangspunkt i de 

problemstillinger som er omtalt i denne rapporten foreta en gjennomgang av sine rutiner, med 

målsetting om å tilnærme seg «Praksis nivå 2». Det vil omfatte en systematisk gjennomgang av hvilke 

stillinger i etaten som har størst grensesnitt mot leverandører. Om FB velger å kun innføre 

restriksjoner i nye arbeidsavtaler eller om de også vil invitere spesifikke stillingsinnehavere til å 

akseptere en ny klausul i deres arbeidsavtaler, vil måtte avgjøres når etaten har foretatt en mer 

omfattende gjennomgang av behovet for endringer.  

FB oppfatter at dagens praksis er dekkende for majoriteten av deres ansatte og anser at det først og 

fremst er for ledelsen at det vil være aktuelt med karanteneklausuler. Unntaket kan være 

nøkkelpersoner som arbeider med anskaffelser. FB har allerede gjennomført en kartlegging av 

stillinger som bør pålegges karantene og/eller saksforbud, med grunnlag i ”Retningslinjer for 

karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen”. 

FB har derved langt på vei kartlagt stillinger med behov for karanteneklausul. Resultatet av 

kartleggingen viser at det i etaten svært sjelden vil være aktuelt med inngrep som karantene og 

saksforbud, men at det unntaksvis kan være situasjoner hvor kunnskap opparbeidet i virksomheten 

vil kunne gi en ny arbeidsgiver urettmessig konkurransefortrinn og/eller særfordeler. 

                                                      
5
 Refererer til i Forsvarsbygg svar som «praksis C» som er «praksis nivå 1» i den i den endelige rapporten.  
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Terskelen for inngrep som karantene og saksforbud vurderes imidlertid som høy, slik at det må 

foretas en konkret og streng vurdering av behovet for så inngripende restriksjoner i hvert enkelt 

tilfelle. 

Generelt sett tar FB sikte på at karantene og/eller saksforbud vil bli vurdert særskilt ved opprettelse 

av nye stillinger. 

Det er positivt dersom FB har skjerpet sin praksis. Det kan også begrunne hvorfor det ikke er flere 

ansatte med slik klausul per i dag. Likevel vil SIFS hevde at «svært sjeldent» er en for restriktiv 

oppfatning av behovet for å redusere problemer knyttet til innsideproblematikk.  Personell som 

jobber med offentlige anskaffelser vil ofte ha innsideinformasjon. Dette vil også gjelde dem som 

utarbeider prosjektdokumentasjon hvor man har innsideinformasjon om prosjekter og deres 

risikofaktorer knyttet til gjennomføring. Dette kan også gjelde personell som jobber med avhending 

av EBA, hvor man bl.a. har innsideinformasjon om tilstanden på EBA som skal avhendes.  

SIFS vurdering er derfor at FB er på «praksis nivå 0», men er på vei mot «nivå 1» som følge av tiltak 

truffet i etaten det siste året.  FD bør følge opp dette i etatsstyringen.   

Nasjonal sikkerhetsmyndighet  

NSM oppgir at avdelingsdirektører og seksjonssjefer som er omfattet av en karanteneklausul. Dette 

utgjør 14 personer. Frem til 2014 fikk alle som ble ansatt en slik klausul i sin ansettelsesavtale. Etter 

dette tidspunktet ble det ved hver nyansettelse vurdert om det er behov for en slik klausul. Dette 

innebærer at det er langt flere enn 14 stillinger med en slik klausul. Det er flere deler av 

virksomheten til NSM som har grensesnitt mot ulike leverandører. Dette gjelder for eksempel 

samarbeid med norsk kryptoindustri, samt godkjenning og tilsyn. Det er imidlertid en villet politikk at 

private skal kunne gjøre flere av oppgavene innenfor forebyggende sikkerhet. Dette har som 

konsekvens en viss kompetanselekkasje som både er uunngåelig og til en viss grad også ønsket, noe 

som bør tas med i vurderingen når de ulike stillingene vurderes. Det bør derfor ikke legges til grunn 

en så streng vurdering at det hindrer nødvendig samarbeid og fleksibilitet. Likevel må innsiderisiko 

være den faktoren som avgjør om en stilling omfattes av en karanteneklausul.  

Basert på denne gjennomgangen mener SIFS at NSM ligger på nivå 2, altså beste praksis.  

Forsvarets forskningsinstitutt  

FFI oppgir at det før «karanteneloven» ble iverksatt kun var avdelingssjefer og enkelte forskere i 

miljøer som jobbet opp mot industrien som undertegnet en karanteneerklæring. Ingen har, så vidt 

HR i FFI har brakt på det rene, blitt i lagt karantene. Det er innarbeidet en henvisning til 

karanteneloven i arbeidsavtalen til alle nyansatte, noe som gjør det mulig å iverksette karantene hvis 

nødvendig. FFI viser til at dette er i tråd med alternativet «Allmengjøring». Det er en svakhet at ikke 

«gamle» stillinger omfattes, men det kan være holdbare årsaker som ligger til grunn for en slik 

vurdering. Til tross for ovenstående, synes FFI å ligge nært opp til god praksis og ”praksis nivå 2» 

burde være et mål.  
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Institusjon 
Antall 

arbeidsforhold6 
Ansatte med 

karanteneklausuler 

 Forsvarsdepartementet 385 76 

 Forsvarets forskningsinstitutt 809  Ledere + nyansatte  

 Forsvarsbygg 1348 1 

 Nasjonal sikkerhetsmyndighet 
(NSM) 249 Mer enn  14 

 Forsvaret 17925 11 

 Forsvarsmateriell 1300 Nyansatte 

 

Konklusjoner  

FD må kunne forvente at etatene har foretatt grundige vurderinger av hvilken praksis som skal legges 

til grunn når det gjelder karanteneklausuler. God praksis (Nivå 1), slik den er beskrevet tidligere i 

rapporten, bør her være lagt til grunn. Dernest bør FD kunne forvente at slike klausuler er 

innarbeidet i avtalene til personell i alle relevante stillinger (Nivå 2). Dette ser ut til å kunne 

kjennetegne FD, samt FFI, som begge ser ut til å ligge tett opp til best praksis på området.  

Forsvaret er en stor og til dels uensartet etat. Det fremgår av svaret fra dem at det er startet opp en 

vurdering. I for eksempel Forsvarets logistikkorganisasjon må man kunne forvente at ganske mange 

stillinger burde ha en slik klausul i sine avtaler. Skal Forsvaret redusere den risikoen det innebærer 

ikke å ha en slik klausul for alle stillinger som bør omfattes, bør det først prioriteres å innføre god 

praksis (Nivå 1) i etaten.  

Forsvarsbygg ser ikke ut til å ha noen form for praksis på området. Utfra kjennskap til etatens 

virksomhet burde det kunne forventes at flere stillinger/medarbeidere har en slik klausul. 

Medarbeidere har utstrakt kontakt med leverandører og etaten bør intensivere arbeidet med en 

gjennomgang slik at alle aktuelle stillinger blir omfattet av en karanteneklausul.  

NSM følger beste praksis. 

Ut fra opplysninger mottatt fra Forsvarsmateriell kan det tyde på at det legges til grunn en mulighet 

for karanteneklausuler i nye avtaler. Det er likevel ikke gjennomført den type helhetsvurderinger som 

kan beskrives som god praksis. Slike klausuler er derfor lite utbredt i etaten. Ut fra kjennskap til FMA, 

kan det være mange stillinger som burde omfattes av en slik klausul. Det er veldig mange 

medarbeidere i FMA med en eller annen form for kontakt med leverandører.  

Avsluttende konklusjoner og anbefalinger  

Karanteneklausuler er statens etablerte verktøy for å redusere risiko for innsideproblematikk ved 

overgang til stillinger utenfor forsvarssektoren.  Dette saksfeltet bør derfor følges aktivt opp i 

etatsstyringen.  

                                                      
6
 Kilde: SSB statistikk pr. 2016 
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FD må vurdere hvordan karantene skal følges opp i styringen av de ulike etatene. SIFS anbefaler at 

dette først og fremst gjøres over for FB og FMA, men også for Forsvaret bør FD vurdere videre 

oppfølging. 

Kun FD og NSM oppfyller kravene til «Nivå 2» som må karakteriseres som beste praksis. Det foregår 

en positiv utvikling i enkelte av etatene, men utgangspunktet, fra før loven trådte i kraft, har vært 

utilstrekkelig og noen steder er endringene så langt heller små. Undersøkelsen underbygger dette. 

Kartleggingen viser at i dette tilfellet er ”eksemplets makt” ikke nok som styringsparameter på det 

aktuelle saksfeltet, selv om ”Nivå 1” kan anses som tilstrekkelig for store deler av forsvarssektoren. 

Uansett er det grunn til å merke seg at FDs praksis så langt ikke har medført at underliggende etater 

har fulgt etter.  

I sum er praksis innenfor forsvarssektoren fortsatt uensartet når det gjelder håndteringen av 

(potensiell) innsideproblematikk. Det kan synes som om det er en positiv utvikling på gang, men for 

enkelte etater anbefaler SIFS at FD innfører praksis for karantene som et sentralt element i 

etatsstyringen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nivå 0: Bare karanteneloven og andre lover legges til grunn 

Nivå 2: Kartlegging og karanteneklausuler i etablerte og nye ansettelsesforhold  

FD og NSM 

Nivå 1: kartlegging og eksplisitte karanteneklausuler ved nyansettelser 

På vei: Forsvaret og FB 

FFI 
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Etatenes svar til første utkast av rapporten  

 

Forsvaret: 

Utkast til rapport om bruk av karanteneklausul i forsvarssektoren - 
høring  

Bakgrunn 

Forsvarsstaben (FST) viser til mail av 10. august 2017 hvor Senter for integritet i 
forsvarssektoren (SIFS) ber om kommentarer knyttet til rapport om bruk av karanteneklausul 
i forsvarssektoren. 

I Forsvaret vernes informasjon både i lovfestede og ulovfestede prinsipper. Som 
utgangspunkt anses prinsippene å være tilstrekkelig sett opp i mot vern av informasjon, og 
karanteneklausul kun skal nyttes når helt spesielle forhold krever det. 

I Forsvaret vil vurdering av behov for karanteneklausuler være et kontinuerlig pågående 
arbeid, med bakgrunn i nye oppdrag og kontinuerlig utvikling. 

Drøfting 

FST anmodet tidligere i år den enkelte driftsenhet (DIF) i Forsvaret om å vurdere behov for å 
ilegge karantene og/ eller saksforbud på egne stillinger.  Ut i fra de tilbakemeldingene DIF 
ene har gitt, synes vurderingene bak behovet for å ilegge karantene og saksforbud å være 
av så stor variasjon, at det er ikke var mulig for FST å ta stilling til hvorvidt behovet faktisk er 
reelt. Karantene og saksforbud innebærer begrensninger i arbeidstakers frihet til å utnytte sin 
arbeidskraft og kompetanse, og skal derfor bare tas inn i arbeidskontrakter i Forsvaret når 
helt spesielle forhold tilsier det.   

Lov om informasjonsplikt, karantene og saksforbud for politikere, embedsmenn og 
tjenestemenn (karanteneloven) omfatter blant annet embeds- og tjenestemenn som går over 
til stilling eller verv utenfor statsforvaltningen, eller som etablerer næringsvirksomhet.  

Lovens kapittel 4 omhandler embeds- og tjenestemenns overgang til stilling mv utenfor 
statsforvaltningen. Forsvarets DIF ’er er kjent med loven og skal ved drøfting av egne 
stillingsbeskrivelser vurdere hvorvidt arbeidsoppgavene som utføres er av en slik karakter at 
en klausul om karantene og/ eller saksforbud bør tas inn i arbeidskontrakten til den tilsatte.   

For at arbeidsgiver skal kunne benytte karantene og/ eller saksforbud må det etableres en 
særskilt hjemmel i den enkeltes arbeidskontrakt. En arbeidstaker som ikke har en slik klausul 
i sin arbeidskontrakt, vil ikke kunne pålegges en klausul uten samtykke.  I de tilfeller hvor 
arbeidsgiver finner det nødvendig med en slik klausul og arbeidstaker motsetter seg dette, 
kan arbeidstakeren omdisponeres til å utføre oppgaver som ikke rammes av en slik klausul, 
jfr. statsansatteloven § 16 «Plikt til å overta andre arbeidsoppgaver mv.». Karanteneloven 
åpner forøvrig for at tilsettingsmyndigheten i helt spesielle situasjoner kan pålegge karantene 
og/ eller saksforbud selv uten en klausul i arbeidskontrakten, uten at dette skal hindre en DIF 
i å vurdere stillinger hvor det i dag er tilsatt personell. 

I retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling mv. utenfor 
statsforvaltningen, utgitt av Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD) heter det i 
«Veiledning til arbeidsgiver»: «Regjeringen er opptatt av å fjerne mulige barrierer, slik at 
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arbeidskraften kan flyte mest mulig fritt mellom de forskjellige sektorene i arbeidslivet. 
Karantene og/ eller saksforbud vil være et midlertidig hinder for overgang til ny arbeidsgiver i 
de tilfeller arbeidsgiver ikke gir fritak. En klausul om karantene og/ eller saksforbud skal 
derfor bare tas inn i arbeidskontrakten i de tilfeller hvor stillingens karakter gir arbeidsgiver et 
behov for å beskytte vital informasjon i en periode etter arbeidstakerens fratreden og/ eller 
opprettholde tilliten til forvaltningen. I praksis vil det være svært få stillinger det det vil være 
aktuelt å ta inn en slik klausul.» 

Dette prinsippet legger Forsvaret til grunn for sine vurderinger. DIF ene må vurdere hva de 
anser som «vital» informasjon. Det finnes ingen konkret definisjon på «vital informasjon», 
men omfatter gjerne foretaksspesifikk informasjon, det vil si informasjon som ikke er kjent 
eller lett tilgjengelig for andre. Informasjonen må være av betydning for virksomheten i den 
forstand at den er konkurransesensitiv. Utover dette omhandler informasjonen forhold 
virksomheten ønsker å hemmeligholde, og som virksomheten har truffet tiltak for å holde 
informasjonen hemmelig. 

«Forretningshemmeligheter» vernes både i lovgivning og i ulovfestede prinsipper. FST vil i 
det følgende kommentere noen av lovene som innvirker på informasjonsbehandling i 
Forsvaret, og som i de fleste tilfeller vil være dekkende hva gjelder behov for skjerming av 
informasjon. 

Straffelovens § 207 omhandler krenkelse av forretningshemmelighet, herunder både egen 
uberettiget bruk av en slik hemmelighet, samt det å gjøre den kjent for en annen. Den 
ulovfestede lojalitetsplikten medfører en gjensidig lojalitetsplikt mellom arbeidstaker og 
arbeidsgiver, følgelig også en taushetsplikt mellom partene, slik at forretningshemmeligheter 
beskyttes også av denne. 

Lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret m.m. (forsvarsloven) § 61 omhandler adgang til å ta 
oppdrag utenfor Forsvarsdepartementet og underliggende etater. Her heter det blant annet 
at: «Tjenestepliktige i Forsvaret og sivilt tilsatte i Forsvarsdepartementet og underliggende 
etater skal på eget initiativ opplyse sine hovedarbeidsgivere om lønnede og ulønnede 
oppdrag som kan være uforenelige med hovedarbeidsgivers interesser. Ansatte i Forsvaret, 
uavhengig av tilsettingsforhold, har altså en opplysningsplikt regulert i forsvarsloven, der man 
plikter å informere hovedarbeidsgiver om eventuelle oppdrag en påtar seg.   

Forvaltningslovens § 13 omhandler taushetsplikt. Taushetsplikten gjelder også etter at 
vedkommende har avsluttet tjenesten eller arbeidet.  I Forsvaret benyttes blankett S-0138 B 
«Taushetserklæring».  Denne gjengir enkelte av bestemmelsene som er relevante for 
taushetsplikt, være seg sikkerhetsloven, straffeloven og militær straffelov i tillegg til 
forvaltningsloven. Forsvarets personell skal i forkant av første autorisasjonssamtale signere 
på at de har satt seg inn i disse bestemmelsene, herunder at de er gjort kjent med at 
taushetsplikten gjelder uavhengig av om de har avsluttet arbeidet, oppdraget eller vervet.  

Sikkerhetslovens § 5 omhandler autorisasjon. Her heter det i lovens § 3 «Definisjoner» pkt 
20 «autorisasjon»: avgjørelse, foretatt av autorisasjonsansvarlig, om at en person etter 
forutgående sikkerhetsklarering (…), bedømmelse av kunnskap om sikkerhetsbestemmelser, 
tjenstlig behov samt avlagt skriftlig taushetsløfte, gis adgang til informasjon med angitt 
sikkerhetsgrad. Autorisasjons-samtalen gjennomføres for å avklare tillitsforholdet mellom 
autorisasjonsansvarlig og den enkelte jfr. Sikkerhetslovens § 5-5.  DIF skal gjennomføre 
autorisasjonssamtale med sitt personell og påse at den enkelte er kjent med gjeldene 
sentrale og lokale sikkerhetsbestemmelser.  

FST vil for øvrig presisere at verken taushetsplikten eller lojalitetsplikten er til hinder for at 
ansatte skal varsle om kritikkverdige forhold, være seg straffbare forhold eller uetisk eller 
skadelig aktivitet. God dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstaker er et godt utgangspunkt 
for et redelig arbeidsforhold begge veier. 
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Konklusjon 

I Forsvaret vernes informasjon både i lovfestede og ulovfestede prinsipper. I all hovedsak 
anses disse prinsippene å være tilstrekkelig vern av informasjon. Karantenelovens § 13 
hjemler at ledere av statlige forvaltningsorgan kan ilegges karantene, uten en definert klausul 
i arbeidskontrakten.  

Forsvaret har utover det personellet som kommer inn under karantenelovens § 13 knyttet 
klausul om karantene og saksforbud til 11 stillinger. 

 

   

Tom Simonsen (ef) 
direktør 
Forsvarsstaben/ HR- avdelingen 
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Forsvarsbygg:  

 

 
Vår referanse 

25.08.2017 2017/1200-4/200 

Til 

Senter for integritet i forsvarssektoren 

Vedrørende - Utkast til rapport om bruk av karanteneklausul i forsvarssektoren - Høring 

Senter for integritet i forsvarssektoren(SIFS) konkluderer i sin foreløpige rapport med at 
Forsvarsbygg etter deres vurdering, er langt fra «god praksis» på feltet, da det ikke synes 
som vi har noen form for praksis på området. Dette medfører ikke riktighet og vi setter pris på 
denne muligheten til å utdype. 

Forsvarsbygg tar selvfølgelig SIFSs vurderinger til etterretning og vil gjennomgå interne 
rutiner på området, men har allikevel et behov for å nyansere opplysningene i rapporten noe. 

I rapportens kapittel «Bakgrunn» redegjør SIFS for definisjonen for karantene og henviser til 
lov og veileder fra Kommunal og moderniseringsdepartementet. Videre nevnes arbeidsgivers 
mulighet for å ilegge ansatte saksforbud som relevant, men rapporten tar ikke særskilt opp 
dette da denne sanksjonen oppfattes å være et mindre inngripende tiltak enn karantene. 
Saksforbud vil si et tidsbegrenset forbud mot å involvere seg i bestemte saker eller 
saksområder. Karantene innebærer et tidsbegrenset forbud mot å tiltre ny stilling eller verv 
utenfor statsforvaltningen, eller å etablere næringsvirksomhet. 

Hva rapporten etter vår mening ikke går inn på er det forhold at disse restriksjonene utløser 
krav på godtgjørelse, som i utgangspunktet tilsvarer den ansattes tidligere lønn. Dette 
medfører at Forsvarsbyggs holdning er at terskelen for å pålegge våre medarbeidere 
karantene bør ligge høyt. 

Forsvarsbygg har egne rutiner for «Karantene og sakforbud ved overgang til ny stilling» 
(vedlagt). Rutinene ble gjennomgått i 2016 og det ble foretatt en kartlegging av praksis og 
behov. Resultatet av kartleggingen viste at det kan forekomme situasjoner hvor kunnskap 
opparbeidet i virksomheten ville kunne gi medarbeidere urettmessige konkurransefortrinn 
og/eller særfordeler hos en ny arbeidsgiver. 

Forsvarsbygg har allikevel valgt at terskelen for inngrep som karantene og saksforbud skal 
være høy og det skal foretas en grundig vurdering av behovet for å inngripende restriksjoner 
i hvert enkelt tilfelle. 

Vi har ingen konkret oversikt over antall, men ved flere tilfeller har ansatte som har sagt opp 
sin stilling i virksomheten for å gå over i stillinger i privat sektor fått beskjed om at de ikke kan 
«handle» med Forsvarsbygg som kunde/leverandør for en periode på to år. Dette gjøres 
med hjemmel i at vi i våre arbeidsavtaler har satt inn dette vilkåret: 

2 av 2 

Forsvarsbyggs policy går i hovedsak ut på at vi i størst mulig grad «skjermer» 
forretningssensitiv informasjon i forbindelse med at ansatte avslutter sitt ansettelsesforhold 
hos oss. Vi bruker arbeidsgivers styringsrett aktivt og omfordeler oppgaver til andre ansatte. 
Nøyaktig hvordan dette gjennomføres vil bero på en vurdering av det konkrete tilfellet. 

SIFS beskriver i sitt utkast til rapport tre alternative «praksiser» som kan være aktuelle for 
virksomhetene i sektoren. Forsvarsbygg oppfatter at vi kommer innenfor det som beskrives 
som «Praksis C». Behovet for karantene- og saksforbud for våre stillinger vurderes 
fortløpende. Vi vil allikevel med utgangspunkt i rapporten foreta en gjennomgang av våre 
rutiner med målsetting om å tilnærme oss «Praksis A» - ved å foreta en systematisk 
gjennomgang av hvilke stillinger som har størst grensesnitt mot leverandører i sektoren. Om 
vi velger å kun innføre restriksjoner i nye arbeidsavtaler eller om vi også vil invitere definerte 
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stillingsinnehavere til å akseptere en ny klausul i sine arbeidsavtaler vil måtte avgjøres når vi 
har definert et behov. 

Vi oppfatter dagens rutine å være dekkende for majoriteten av våre ansatte og anser at det 
først og fremst vil være i forbindelse med Forsvarsbyggs ledelse det vil være aktuelt med 
karanteneklausuler. Dette kanskje med unntak av nøkkelpersoner ifm anskaffelser. 

Jan Petter Stenberg 

Forsvarsbygg 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og derfor ikke signert. 
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 VEILEDNING: Karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling  

 

Dette er en papirversjon. Gyldig versjon av dokumentet finnes i Forsvarsbyggs elektroniske 
kvalitetssystem. Side 1 av 2  

 Karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling  

1. Formål  

Gi en veiledning for hvordan og når man kan bruke karantene og saksforbud ved overgang til ny 
stilling.  

2. Omfang  

Forsvarsbygg har gjennomført en kartlegging av stillinger som bør pålegges karantene og/eller 
saksforbud, med grunnlag i ”Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling 
m.v. utenfor statsforvaltningen”.  

Resultatet av kartleggingen viser at i Forsvarsbygg vil det svært sjelden være aktuelt med inngrep 
som karantene og saksforbud, men at det unntaksvis kan være situasjoner hvor kunnskap 
opparbeidet i virksomheten vil kunne gi en ny arbeidsgiver urettmessig konkurransefortrinn og/eller 
særfordeler.  

Terskelen for inngrep som karantene og saksforbud skal imidlertid være høy, og det må foretas en 
konkret og streng vurdering av behovet for så inngripende restriksjoner i hvert enkelt tilfelle.  

Generelt sett vil karantene og/eller saksforbud bli vurdert særskilt ved opprettelse av nye stillinger.  

3. Beskrivelse  

Behovet for å beskytte intern informasjon  

Forsvarsbygg anerkjenner behovet for å ”skjerme” intern forretningssensitiv-informasjon i 
forbindelse med at ansatte avslutter sitt tilsettingsforhold i virksomheten. Vi vil i denne forbindelse 
gå inn for aktivt å bruke oppsigelsestiden til slik skjerming. Arbeidsgiver har i kraft av sin styringsrett 
rett til å lede og fordele arbeidet i virksomheten. Nøyaktig hvilke tiltak som kan gjennomføres i 
oppsigelsestiden vil bero på en vurdering av de konkrete tilfellene. Arbeidstakeren vil gjennom sin 
stillingsbeskrivelse (utlysningstekst) og arbeidskontrakt ha ”rett” til en stilling og tilhørende 
arbeidsoppgaver og må også i oppsigelsestiden ha tilgang til hjelpemidler og informasjon som er 
nødvendig for å utføre jobben.  

Arbeidsgiver skal vurdere mengden av informasjon som er ”nødvendig” for å utføre jobben. Dette 
kan være mindre enn den informasjon som gis til øvrige arbeidstakere. Her må informasjon av 
forretningsmessig art, strategier og planer vurderes spesielt nøye.  

Dersom det er mulig kan Forsvarsbygg vurdere å omplassere ansatte eller gi den ansatte andre 
oppgaver, for å hindre at denne blir eksponert for sensitiv informasjon i oppsigelsestiden. Når vi skal 
vurdere i hvilken grad vi kan tillegge den ansatte andre oppgaver og/eller omplassere 
vedkommende, må vi igjen ta utgangspunkt arbeidskontrakten og 
stillingsbeskrivelse/utlysningstekst. Utgangspunktet er uansett at stillingens grunnpreg ikke må bli 
noe vesentlig annet enn det som arbeidskontrakt og stillingsbeskrivelse/utlysningstekst opererer 
med.  

I situasjoner hvor en arbeidstaker sier opp for å begynne å jobbe i en stilling utenfor 
statsforvaltningen (for eksempel hos tidligere leverandører) vil Forsvarsbygg også vurdere 
muligheten for å gjøre en avtale med arbeidstakeren om utvidet bruk av hjemmekontor i 
oppsigelsesplikten og eventuell fristilling fra hele eller deler av arbeidsplikten.  

Behovet for å beskytte andre virksomheters forretningshemmeligheter  

Forsvarsbygg anser at dette i stor grad dekkes opp gjennom kontakter og avtaletekster.  

 



Side 17 av 17 

 
 

 

 


