
 
 

Antikorrupsjonsarbeid i kommunenorge: Hvordan 
kan kommunen arbeid forebyggende? Hvilke 

risikosoner finnes, og kan rettsavgjørelser lære oss 
noe? 

 
Midt-Norge kommunerevisorforenings Nyttårsmøte og 70-årsjubileum 

28.-29. januar 2015 

Transparency International Norge 
Guro Slettemark – generalsekretær 

www.transparency.no  
 



• Etablert 1993, sekretariat i 
Berlin, avdelinger i over 100 
land 
 

• Etablert i Norge 1999 
 

• Sprer kunnskap om 
skadevirkningene av 
korrupsjon 
 

• Samarbeider med 
myndigheter, næringsliv og 
sivilsamfunn om å utvikle og 
iverksette effektive tiltak for 
å bekjempe korrupsjon 
 

• Partipolitisk uavhengig, 
medlemsbasert, non profit 
forening 
 



Transparency International 

• ”Flaggskipet” – Corruption Perception Index – 
Korrupsjonsindeksen – måler befolkningens 
oppfatning av korrupsjon i 180 land 

• Andre viktige publikasjoner/verktøy: Global Corruption 
Report, Business Principles for Countering Bribery, 
Progress Report (Enforcement of the OECD Anti-
Bribery Convention) 

 

 



Straffelovens definisjon (§ 276a) 

For korrupsjon straffes den som 

a) For seg eller andre krever, mottar eller aksepterer et 
tilbud om en utilbørlig fordel i anledning stilling, verv 
eller oppdrag eller 

b) Gir eller tilbyr noen en utilbørlig fordel i anledning av 
stilling, verv eller oppdrag 

 

 



Hvordan skader korrupsjon? 

• Skadevirkninger for bedrifter og ansatte 

– Korrupsjon undergraver den redelige konkurransen (skaper 
konkurransevridning), økte prosjektkostnader  

– Korrupsjon kan påføre bedrifter direkte økonomisk tap og tap 
av omdømme.   

• Samfunnsmessige skadevirkninger  

– Korrupsjon truer rettssikkerheten, demokratiet og 
menneskerettighetene, undergraver godt styresett og sosial 
rettferdighet, virker konkurransevridende, hindrer økonomisk 
utvikling og setter stabiliteten til demokratiske institusjoner og 
samfunnets moralske fundament i fare 

 (Forord til Europarådets konvensjon mot korrupsjon) 



Det «utenkelige» kunne skje i Norge 



CPI 2014 







2013 2010 
Svært dårlig -3 5 

21 
4 

18 -2 6 5 
-1 10 9 
0 14   15   

+1 17 
44 

19 
46 +2 18 19 

Svært godt +3 8 8 
Vet ikke/Har ingen mening 21   21   

SUM 100   100   

Er norske myndigheter gode eller 
dårlige til å forhindre korrupsjon? 

Innbyggernes vurdering av hvor godt eller dårlig myndigheten 
forhindrer korrupsjon i stat og kommune. Prosent. (Kilde Difi) 



Innbyggerundersøkelsen 2013 
«I hvilken grad mener du at ulike former for korrupsjon, slik som 
bestikkelser/“smøring” og favorisering av familie og venner, skjer i norsk offentlig 
sektor?»  (Difi) 

  Staten Kommunene Staten Kommunene 

Svært liten grad -3 4 4 
20 19 -2 8 7 

-1 8 8 
0 11 12     

+1 21 22 
51 51 +2 18 18 

Svært stor grad +3 12 10 
Vet ikke/Har ingen mening 18 19     

SUM 100 100     











I mars 2011 siktet politiet en tidligere avdelingsleder ved Skogmo videregående for grov korrupsjon. 
Nå, snart tre år etter, er mannen i 60-årene tiltalt og må svare for anklagene mot ham i retten. Et 
bokettersyn gjennomført av Skatt Sør mot en leverandør av undervisningstjenester til skolen, utløste 
politietterforskingen. 



Bærum kommune 



Hermannsen dømt for 
korrupsjon (Aftenbladet) 



Dagsavisen 30.05.2014 



Oslo kommune 

 





Kommunesektoren:  
Erfaringer det siste året 

Er ansatte eller folkevalgte i kommunen din noen gang tilbudt utilbørlig fordel, og når skjedde det i så fall sist? Andel med generell- 
og personlig erfaring siste år. Prosent, n=1670-1777. 
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Høyest forekomst i sentraladm. og 
plan/bygg 

Er du selv tilbudt utilbørlig fordel? Andel med egen erfaring fra én eller flere typer tilbud 
siste år. Prosent, n=1670. 
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Privatpersoner og bygg-
/anleggsvirksomheter er aktive 

Hvis erfaring: Hvor kommer henvendelser om utilbørlig fordel oftest fra? Prosent, n=1164/891. Flere svar mulig. 

1 

2 

2 

5 

9 

9 

9 

24 

37 

40 

1 

3 

3 

4 

7 

6 

13 

19 

36 

27 

0 10 20 30 40 50 

Transportselskap 

Leverandører - pensjon/forsikring 

Bank/finansinstitusjon 

Leverandører - IT/Data 

Leverandører - inventar/utstyr, etc 

Konsulent/Rådgiver 

Annet 

Næringsvirksomhet - bygg/anlegg 

Grunneier/privatperson 

Vet ikke 

Egenopplevd Generell erfaring 



Hva gjør kommunene for å forebygge? 



Risikoprosesser 

1. Politiske beslutningsprosesser 

2. Myndighetsutøvelse  

3. Tjenesteyting 

4. Lokale og regionale utviklingsoppgaver 

5. Eierstyring av kommunale foretak og selskaper 

6. Anskaffelser 



Korrupsjonssklia 



Hvem utfører misligheter og korrupsjon? 

Vanlig bedrager:  

• Hyggelig og vennlig 

• ”After Work” kompis 

• Intelligent 

• Hyggelige ferier 

• Ingen åpenbar grunn 

Hvem har aldri….. 

Betalt svart for arbeid 

Blåst opp en 
forsikringsskade 

Tatt med seg for mye 
gjennom tollen 

Bevisst kjørt for fort 

Kilde: Heidi Fjermeros 



Varsellys - eksempler 

• Ansatt drev egen forretning på salg fra 
gjenbruksstasjon 

• Kommunen betalte for håndverkstjenester som ble 
utført hos kommunal leder 

• Ansatte handlet på kommunens innkjøpsavtaler 

• Kommunalt ansatt «hjalp» venner med byggesak og 
tekniske tjenester  

• Hjemmehjelp utførte betalte tilleggstjenester for 
brukere, og ble med ektepar på «ferie» som sjåfør 

• Ulovlige direkte anskaffelser (fra lokale og bekjente)  



Varsellys 
• Næringsaktører som gjennom bidrag til gode lokale 

formål oppfattes å «kjøpe» lokalpolitisk goodwill 

• Folkevalgte som deltar i beslutningsprosesser der de 
burde ha erklært seg inhabile  



Hva folk tror om korrupsjon 
«I hvilken grad mener du at ulike former for korrupsjon, slik som 
bestikkelser/“smøring” og favorisering av familie og venner, skjer i norsk offentlig 
sektor?»  (Difi, innbyggerundersøkelsen 2013) 

  Staten Kommunene Staten Kommunene 

Svært liten grad -3 4 4 
20 19 -2 8 7 

-1 8 8 
0 11 12     

+1 21 22 
51 51 +2 18 18 

Svært stor grad +3 12 10 
Vet ikke/Har ingen mening 18 19     

SUM 100 100     



Utvalgte kommuner  
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Ny korrupsjonsdom 
skaper hodebry 
Stein Lier Hansen, leder i Norsk Industri, frykter 
korrupsjonsanklager mot næringslivsledere som 

blir påspandert middag på byen. 

. Jeg synes det er smålig av domstolene. 
Med tanke på all annen kriminalitet som 
foregår og alvorlighetsgrad, er dette feil 
prioritering. Det å be folk på middag hører til 
i en forretningsmessig sammenheng, sier 
investor Arthur Buchardt 

- LIVSFJERN: Slik beskriver styreleder i 
Ruter, Bernt Stilluf Karlsen, dommen mot 
en Ruter-ansatt som ble dømt for 
korrupsjon etter at han ble påspandert tre 
middager til under 5000 kroner 

Jeg tror de aller fleste ledere, både fra næringslivet, 
politikken og forvaltningen har en god magefølelse 
for hva som er utilbørlig påvirkning. En slik middag er 
godt innenfor (Hans Geelmuyden) 

Hvorfor ble 
denne mannen 
dømt – og så 

frikjent? 



Ruter Høyesterett 
• Lagmannsretten (…) fant ikke faktisk dekning hverken for at As 

deltakelse skjedde "i forbindelse med anbudskonkurranser", eller at 
denne deltakelsen ble holdt skjult. Endelig har lagmannsretten lagt til 
grunn at A ikke opptrådte i strid med interne etiske regler.  

• Som lagmannsretten finner jeg ikke at det kan legges til grunn at A har 
overtrådt de interne etiske regler. Jeg finner imidlertid grunn til å tilføye 
at disse reglene er gitt en så alminnelig utforming at forholdet til dem 
ikke under noen omstendighet ville kunne tillegges særlig vekt ved 
vurderingen av om det foreligger et utilbørlig forhold i straffelovens 
forstand.  

• Etter en samlet vurdering er det etter mitt syn klart at A ved deltakelse i 
de tre middagene bekostet av Volvo, ikke kan sies å ha opptrådt 
utilbørlig. Anken må da forkastes.  

 

 



Ruter Høyesterett 

 

Det ligger ikke til domstolene å ta stilling til om A har 
opptrådt kritikkverdig. Når jeg i mitt votum har 
understreket at det bare er de klart klanderverdige 
handlinger som rammes, og at følgelig også mange 
kritikkverdige handlinger er straffri, finner jeg grunn til 
å understreke at dette er gjort for å klargjøre 
straffebestemmelsens rekkevidde (…) 



Gøteborgskandalen avdekket 2010 

• Ukultur hadde bredt seg i det 

kommunale systemet, fra øverste 

ledelsesnivå og ut til utøvende 

virksomhet  

• Forvitring av sentrale 

forvaltningsprinsipper og verdier 

• Omfattet øverste politiske miljø, 

administrativ ledelse og flere deler 

av utøvende virksomheter 

 

 



Hva var problemet? 
Tillitens gränser 
Det fanns, och finns, en institutionaliserad, historiskt 
omhuldad göteborgsanda – och en bild av denna anda – 
där gränsöverskridande samarbete, pragmatisk 
handlingskraft och synbara resultat står i centrum. Den 
kom att dominera. Värden som professionell 
självständighet, formalia, insyn och opartiskhet 
hamnade delvis i skymundan. Även ett kraftfullt politiskt 
ledarskap vred uppmärksamheten åt annat håll. 
Koncentrationen av makt skapade en ängslig anpasslighet 
som höll tillbaka professionell mångfald, civilkurage och 
öppenhet, ibland även politisk opposition. 



Korrupsjonsdommer i Norge  
2003-2012 

 
 
Første kronologiske samlingen av alle rettskraftige 

korrupsjonsdommer fra 2003 og frem til i dag. Det er 
tatt utgangspunkt i dommene, og domstolenes 
vurderinger er ofte gjengitt. Samlingen omfatter også 
rettskraftige avgjørelser der forelegg er utstedt av 
Økokrim.  



Bruk av domssamlingen 

• Begrepsavklaring –  eks hva er en ”utilbørlig fordel”? 

• Hvordan blir korrupsjonshandlinger gjennomført?  

• Årsaker til korrupsjon? 

• Hvordan avdekkes korrupsjon? 

• Bruk som eksempler i forbindelse med kurs og trening 

• Viser dommene relevant risiko for virksomheten? 

• Hvordan kan denne risikoen reduseres/elimineres? 

• osv 

 

 



Etabler og implementer 
antikorrupsjonsprogram 

Verktøy finnes! 

• Beskytt din virksomhet! TI Norge 2009 – ny versjon 
2014 

• Beskytt kommunen! TI Norge og KS 2014 

• Antikorrupsjonstiltak i leverandørkjeden TI Norge og 
NHO 2013 

• Samling av rettsavgjørelser TI Norge årlig 
oppdatering 

 





Antikorrupsjonsprogram 

• Verdier, holdninger og kultur 

• Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte 

• System for risikoanalyse og –håndtering i alle 
virksomheter 

• Et godt kontrollsystem  

• Strategi for anskaffelser 

• System for varsling 

Helheten i kommunens systematiske arbeid for  å forebygge og avdekke feil, 
misligheter og korrupsjon  

Åpenhet 



… Håpet må være at 
et systematisk 
antikorrupsjons-
arbeid sprer seg som 
ringer i vannet over 
hele landet … (Leder i 
Aftenposten 21. januar 2007) 

Takk for oppmerksomheten! 



Til diskusjon 

• Tre dilemmaer til diskusjon: 

1. En viktig leverandør holder sitt årlige 
avtalte brukerforum. Der finner det sted en 
utlodning. Ved å registrere deg når du 
kommer inn, kan du vinne en iPad. Og det 
gjør du faktisk. Men kan du egentlig ta imot 
denne ettersom du er på jobb for 
kommuen?  
 
Hva gjør du? 



2. Du er leder på en sykehjemsavdeling.  
Flere av de ansatte har ønsket større 
stillingsbrøk, men det har du ikke hatt 
mulighet til å imøtekomme. En av dine 
ansatte tilbyr deg 10 000 kr for at du skal gi 
flere vakter og større stillingsbrøk. 
 
Hva gjør du?  



46 

 
 
 
 
 
 
 
 3. Du er ansvarlig for innkjøp av IT-utstyr til 

kommunen og har lyst ut en 
anbudskonkurranse om kjøp PC-er.  Én av 
leverandørene har tilbudt at de også vil en 
gave på kr 250 000 til kommunen i 
anledning kommunens 100-årsjubileum.  
 
Hva gjør du? 
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