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Hva er korrupsjon? 

Straffelovens definisjon (§ 276a)  
For korrupsjon straffes den som:  

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

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

 



Skjer dette hos oss? 



Eksempler 

Eksempler: 
 Tilbud om penger for å innvilge sykeheimsplass 
 Tilbud om "gave" for raskere saksbehandling av byggesak 
 Tilbud fra leverandører 

 



Hva er status? 



 
Er det klima for å ta opp etiske utfordringer  

på jobben?  
 



Undersøkelse – varsling i kommunesektoren 

Gjennomført i desember 2011 av TNS Gallup 
på oppdrag fra KS og TI Norge 
Rettet mot: 
Personalsjefer 
Revisorer 
Landsdekkende utvalg ansatte i 

kommunesektoren 
 



Ytringskulturen er "ganske åpen" 



Uavdekket varslingsbehov? 



Konsekvensene mer følt blant de ansatte 



Undersøkelse gjennomført i Verran kommune 

Gjennomførte en undersøkelse blant alle ansatte 
innenfor helseområdet i 2014 
 Informert grundig om hensikten 
Anonym (Quest back) 
 Svarprosent 90% 























Oppfølging 

• Utarbeidet bedre rutiner og system 
• Informasjon (opplæring) 
• Dilemma trening (veldig effektivt) 
• Tema på avdelings- ledermøter (FOKUS) 

 



Undersøkelse Oslo kommune 

• Blir kritikkverdige forhold varslet/sagt fra om? 
– Det ville ikke hjulpet   45 % 
– Ubehagelighetene ville bli for store 45 % 
– Vet ikke hvordan jeg kan varsle  21 % 
– Vil ødelegge for min karriere  18 % 
– Andre har varslet om det    17 % 
– Vil ikke sladre på andre   14 % 
– Mangler informasjon/dokumentasjon 12 % 
– Jeg er ikke modig nok   10 % 
– For stor ulempe for den det varsles om 10 % 

 



Hvor går grensen for hva som er  
korrupsjon? 



Hvor går grensen for hva som er  
korrupsjon? 

"Ting kan være lov, men ikke greit, men 
spørsmålet er hvor lurt er det"? 
Sjelden "brune" konvolutter med penger 
Det dreier seg ofte om et løfte eller 

forventning om gjenytelser som holdes skjult 
"Smøring" (flytter grensene over tid) 
Starter i små – utvikler seg over tid 



Hva er konsekvensene av korrupsjon i 
kommunene? 

• Kommunenes oppgave er å levere tjenester til 
innbyggerne 

• Korrupsjon ødelegger og fjerner den tilliten 
det må være mellom innbyggere (brukere) og 
kommunen 

• Korrupsjon medfører at samfunnets felles 
verdier forvitrer 
 



Ansvar 

• Utvikle en god organisasjonskultur 
• Åpenhet 
• Bevissthet 
• Innsyn 
• God etikk 



Hvorfor? 

Utro tjenere finnes og har alltid eksistert 
"Ikke mine penger"(alles penger) 
Dårlig og mangelfull kontrollsystemer 
Fragmentert organisering av kommunal sektor, 

med kommunale selskaper, økt konkurranse  
Svekket revisjon ? 
Kommunene etablerer flere selskaper (AS)? 
Konkurranseutsetting av kommunale tjenester ? 



Tiltak 

• Forpliktende engasjement fra toppen 
• Kartlegging av praksis og risiko 
• Involvere og engasjere hele organisasjonen 
• Skriftlige retningslinjer og standarder 
• Opplæring (drøfting og diskusjon) (dilemmatrening) 
• Internkontroll og revisjon 
• Mekanismer for varsling  
• Undersøkelser av hendelser 
• Ansvar og konsekvenser 
• Informasjon og kommunikasjon 



Ha stor bevissthet om temaet –  
"gå på grønt" 
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