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Disposisjon  

1. Tre korrupsjonssaker fra 2000-tallet 
– Kort om sakene 
– Hva sviktet? 
– Revisjonens rolle 
 

2. Svakheter avdekket: 
– Hva bør revisjonen gjøre? 
– Hvem har ansvaret for å rette opp? 

 
 



Meg og min bakgrunn 

Arv og miljø: de tre V’ene 



Meg og min bakgrunn 

2008-09: masterstudie ”Når kontrollen svikter…” (Renå 2009) 
 artikkel i Norsk statsvitenskapelig tidsskrift 4/13 
2009:  Forvaltningsrevisjon, Bærum kommune  
2010-14: Offentlig utedning og oppdragsforskning, stat-
 kommune (Asplan Viak, NIBR) 
2014-dd: stipendiat, UiB 
 
 



 
KORT OM SAKENE 



                     Bærum-saken 
 
Hvor: Eiendomsforvaltningen i 
Bærum kommune (2002-2006) 
 
Hvordan: fiktiv og 
overfakturering, fiktive 
anbudskonkurranser 
  
Åtte dømt. Hovedmann 5,5 år. 16 
mill kr i erstatning.  
 
Tre dømt etter ”mafiaparagrafen”. 

 Budstikka 

mailto:http://www.budstikka.no/nyheter/fem-og-et-halvt-ars-fengsel-for-korrupsjon-1.3466831�


            -saken 
Hvor: kommunale foretaket 
Undervisningsbygg i Oslo 
kommune (2004-2006) 
 
Hvordan: urettmessig tildeling av 
oppdrag, fiktiv fakturering ”til seg 
selv” 89,5 mill 
  
Seks dømt.  
Hovedmann 7 år. Totale 
erstatningskrav fra Oslo 
kommune over 150 mill kr.  

 Dagbladet 

mailto:http://www.dagbladet.no/nyheter/2007/09/10/511555.html�


Vannverkssaken  
Hvor: interkommunale ASene 
NRV og RA-2 (1994-2005) 
 
Hvordan: fiktiv og 
overfakturering, selskapet 
belastet for varer og tjenester til 
privat fordel, selskapets eiendeler 
solgt til underpris til daglig leder 
og hans venner og familie 
  
Fire dømt. Hovedmann 7,5 år. 
Totale erstatningskrav nærmere 
100 mill kr.  
Sivilt søksmål mot revisor og tidl 
styremedlemmer, forlik. 

 Aftenposten 

mailto:http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Fant-34-millioner-pa-eks-vannverkssjefens-hemmelige-konti-i-Sveits-7612469.html�


 
• To fellestrekk: 

– Korrupsjon i stor skala 
– Ikke oppdaget av kommunenes egne 

kontrollregimer 
 

• Hvordan er det mulig? 



NOEN SENTRALE FORKLARINGSFAKTORER 

Hva var det som sviktet? 



Enkeltpersoner med vide fullmakter 
 

Manglende skriftlighet i anskaffelsesprosessene 
– Eks Bærum: 
 38 maler- og vedlikeholdsoppdrag (2004-2006), INGEN dokumentasjon 

av anskaffelsene, ingen kontrakter 
 22 andre anskaffelser også undersøkt (18 mill kr), 
 kun to hadde kontrakt… 
 



Svak økonomistyring 

Lite detaljert budsjettstyring 
”Det var ingen prosjektstyring i forhold til disse pengene. Hvis en skulle 
gjøre noe arbeid på en skole så ble ikke det linket til prosjektnummer eller 
noe som helst. Derfor spilte det ikke så stor rolle om arbeidene kom på 
100.000 kroner eller 500.000 kroner.  Det var bare en del av den store 
potten” (Frank Murud, sitert i Renå (2009)) 

 
Ingen spørsmål til budsjettavvik 
 Bærum: 318 % økning i driftsbudsjettet på ett år, ingen 
 underlagsdokumentasjon 
 Undervisningsbygg: hans forklaringer på budsjettavvikene virket 
 ”tilforlatelige” (Kommunerevisjonen 2006:30) 



Kontroll nedprioritert 
Bærum: fakturaene attestert og anvist iht regelverk 
”I 2004 følte styret at vi var i ferd med å gå fra en situasjon uten 
internkontroll, til etablerte systemer. Vi la stor vekt på det, og jeg 
forutsatte at det fungerte” (Olaf Stene, sitert i Aftenposten 15. sept.  
2006). 
Styrets svar: ”Styret vil tilbakevise påstanden om manglende 
økonomisk styring. Styret er av den oppfatning at Undervisningsbygg 
har god kontroll på økonomien. Styret vil imidlertid gå grundig 
gjennom kommunerevisjonens rapport for å sikre at svakheter som er 
påpekt blir rettet på, og våre handlingsplaner blir fulgt som forutsatt” 
(Kommunerevisjonen 16/2004) 
UB: Ny kontrollplan i 2006: 87 revisjoner, ingen oppfølging av påviste 
avvik 

 
 
 

 



Bekymringsmeldinger lite fulgt opp 
”Nei. Jeg hadde ikke grunn til å tro det var noe kokkelimonke. Vi hadde 
full tillit til Henriksen da” (styreleder Hamnes, sitert i Gedde-Dahl m.fl. 
2008:68)  
 

Styremedlemmer uten forståelse av, og kunnskap om egen 
rolle 

• Skal jeg stille spm til budsjettet? 
• Revisorbrev? 

 



Hva var det som sviktet? 
Vide fullmakter => god tilgang til store midler 
Svak økonomistyring => lett å trikse med regnskapene & 
liten risiko for å bli oppdaget 
Aksept for lite gjennomsiktige beslutningsprosesser => lite 
krav til dokumentasjon utførte arbeider => fiktiv fakturering 
uten å bli oppdaget 
Kontroll, ikke en prioritert oppgave hos ledelsen 
Manglende rolleforståelse   
Overdreven tillit 
 
I sum: GODE ARBEIDSBETINGELSER FOR KORRUPT ATFERD 
 



REVISJONENS ROLLE 



Sviktet kommunerevisjonene? 

  
 
 
 
Revisjonen påpekte mangler ved 
anskaffelsesprosessen i 2002 og 2005. Skulle 
følges opp i 2006… 

 
 
 



Sviktet kommunerevisjonene? 

 
 
”de svakhetene som er avdekket når det gjelder 
økonomisk styring og oppfølging medfører økt risiko for 
at foretaket bryter regelverket for offentlige anskaffelser 
[og økt risiko for] økonomiske uregelmessigheter og 
misligheter” (s. 2).  

 



Sviktet kommunerevisjonene? 

 
 
 
Kml § 80 selskapskontroll, kom i 2004 
 
April 2005: Lørenskog kommune vedtar forv.rev. 
av de to selskapene. 

 
 
 



REFLEKSJONER 



Sviktet kommunerevisjonene? 

 
Kommunerevisjonen kan spille en viktig rolle i 
kampen mot korrupsjon.  
IKKE primært ved å prøve å avsløre korrupsjon, 
men ved å avdekke svakheter i internkontrollen 
(red flags). 
 



 
Revisjonen må gjøre regelmessige ROS-analyser 
av kommuneorganisasjonen.  
 
Hva bør vi fokusere på nå? 
 
(samkjør med andre kontroll- og tilsynsorgan) 



SVAKHETER AVDEKKET:  
HVA BØR REVISJONEN GJØRE?  



Oppfølging av tidl rapporter som fast rutine 
  
IKKE one size fits all, alvorlige funn = grundigere 
oppfølging 
 
”Av de tilbakemeldingene byrådsavdelingen fikk hadde man all 
grunn til å tro at rutiner og internkontroll var brakt i orden” 
(Kommunerevisjonen 2007:9). 

 
 



Oppfølging – et eks 

Oppfølging av tidl rapport ”mangler i 
anskaffelsesrutinene” 
 
a. Er manglene rettet opp?  
b. Er rettingene tilstrekkelige?  
c. Praktiseres de?  



SVAKHETER AVDEKKET: 
HVEM HAR ANSVARET FOR Å RETTE 
OPP?  



KS bedriftsstyrekurs 

Kommunalt organisasjonsmangfold 

mailto:http://slideplayer.no/slide/2303235/�


Omsetning i kommunale foretak og selskaper 
2006:   80 milliarder kroner 
2011: 137 milliarder kroner 







NRK Ytring 

mailto:http://www.nrk.no/ytring/telenor-kan-ikke-lope-fra-sitt-ansvar-1.12159106�


REFLEKSJONER 



Kommunalt organisasjonsmangfold = 
ansvarspulverisering? 
 
Hva vil det si å ha ansvaret for å påse at kommunale 
selskaper er ”gjenstand for betryggende kontroll”? 
- Strafferettslig 
- Politisk 
- Faglig 
 



Kan revisjonen og kontrollutvalget bli tydeligere i 
sine rapporter på HVEM som har hvilket ansvar 
for å rette opp i påpekte mangler?  
 
Mer generelt:  
Hva kan revisjonen og kontrollutvalget gjøre for å 
bidra til en klargjøring av ansvarsforholdene i 
den kommunale organisasjonsjungelen? 
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