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•Hvorfor etikk og antikorrupsjonsarbeid 

•Egenkontrollen 

•Hva tilbyr og anbefaler KS? 

 

•Sårbarhet  

•Eksempler  

•Tips  

 

 



Kommunelovens formålsparagraf 

   

 

"Loven skal også legge til rette for en tillitsskapende 
forvaltning som bygger på en høy etisk standard." 

  
 



Handler i praksis om …  
 

• rettssikkerhet og likebehandling  

• upartiskhet og integritet 

• Ressursanvendelse 

• Omdømme 

 

Og å unngå følger som; 

• økonomiske tap 

• ressurskrevende opprydding 

• belastende for arbeidsmiljøet 

 

Konsekvenser for den enkelte 



Høy tillit og stor innsats 
 
Innbyggerne har høy tillit til kommunen 
- Lokaldemokratiet har sterk, bred støtte i befolkningen  
- Lokale folkevalgte dyktige folk som ikke misbruker sin makt 
- En viss uro knyttet til konkrete etiske utfordringer 
 
 
Kommunene gjør en stor innsats: 
- Omkring 85 % av kommunene har et etisk regelverk 
- 8 av 10 kommuner har iverksatt tiltak siste året 
- 56 % iverksatt tiltak for å forbedre internkontrollen  
- 350 kommuner og 100 kommunale selskaper i KS 

styrevervregister 
- 40 har deltatt i KS og TI antikorrupsjonsnettverk   
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•Offentlig myndighet  

•Disp årlig 400 milliarder 
kroner  

• Ca 515 000 ansatte  

•  og 2500 kommunale 
selskaper – 140 mrd kroner 

 

 

 

Kommunesektoren  





Presset er stort! 

Kommunale ledere/ordførere i 2013:  

• 4 av 10 kjenner til at noen i kommunen er tilbudt utilbørlige 
fordeler som bestikkelser, smøring, omgåelse av regelverk eller 
favorisering i ulike situasjoner 

• Korrupsjon i form av bestikkelser lite utbredt 

• Mellomledere mest utsatt 

• Areal/plan/byggesak -  eiendom og vedlikehold 

 

Innbyggerne i 2013:  

• Innbyggerundersøkelse: over halvparten tror det forekommer 
ulike former for korrupsjon - slik som bestikkelser/smøring og 
favorisering av familie og venner – i kommune og stat. 

 

 



 

 

Struktur: 

• Lover, regelverk og rutiner for forebygging, kontroll og 
håndheving 

• Lovverk som barriere mot misligheter og korrupsjon.  

 

 

Kultur: 

• Hvordan utvikle en praksis som gjør at vi ikke trår feil? 

• Hvordan reagere og handle riktig når vi kommer opp i 
situasjoner hvor etiske grensene er uklare? 

Høy etisk standard gjennom struktur og kultur  
  



Kommuneloven § 76: 
Kommunestyrets overordnede kontroll- og 
tilsynsansvar : egenkontroll 
 
 
 
 
 

Kontrollsystem skal bidra til å styrke tilliten til kommunen.   



Kommunelovens § 48 nr. 5 - redegjørelsesplikt om  
iverksatte og planlagte tiltak for å sikre høy etisk standard 
 

 

• Redegjørelsesplikten innebærer en forventning om at kommuner 
og fylkeskommuner foretar seg noe for å sikre høy etisk standard 

 

 

• Gir grunnlag for at det føres kontroll med kommunens innsats   

 

• Kommunesektorens etikkutvalg: oppfordrer kommunesektoren 
til å følge kommunelovens bestemmelser § 48 nr. 5, og arbeide 
aktivt for å sikre høy etisk standard og å synliggjøre innsatsen 
gjennom redegjørelsesplikten 



 

•kommunestyrets 
overordnede tilsynsansvar 

 

•Kontrollutvalget 

- kommunerevisjon 

 

•administrasjonssjefens 
internkontroll 

 

•Eierstyring og kontroll av 
kommunalt eide selskaper 
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• Styrke kommunestyrets overordnede 
tilsynsansvar 

 

• Styrke kontrollutvalgets rolle og drift 

 

• Støtte opp om administrasjonssjefens 
internkontroll 

 

• Støtte opp om eierstyring og 
selskapskontrollen 

 

Aktiv egenkontroll 



 
 

• Ikke bare påpeke regelbrudd, men også gi uttrykk for 
at forhold er uheldig av etiske grunner 

 
• Bidra til en levende diskusjon om etiske spørsmål i 

forvaltningen 
 
- For eksempel: tilfredsstillende innsats for å skape   
vedlikeholde en høy etisk bevissthet i forvaltningen? 
 

Kontrollutvalg   
- viktig for etikkarbeidet 



- Selv ta initiativ til saker 
 

- Spørre rådmannen hvordan kommunen 
arbeider med etikk? 
 

- Spørre hvordan selskapene følger opp 
forhold rundt av etikk, arbeidsmiljø og 
miljøvern? 
 

- Undersøke ethvert virksomhetsområde hvor 
de mener det kan være risiko 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  Etikkarbeid  
 hjelp til å klargjøre hva som er rett og galt i gitte situasjoner 
 



KS har et bredt tilbud 
• www.etikkportalen.no   
• www.styrevervregisteret.no  
• Kommunesektorens etikkutvalg 
• Etikkonferanser 
• Samarbeid om etisk kompetanseheving 
• Folkevalgtprogram 
• Advokatene 
• KS Innkjøpsforum 
• Internkontrollnettverk 
• Forvaltningsrevisjonsregister 
• App RakRygg 
• Samarbeid mot svart økonomi 
• Initiativ for etisk handel 
• Anbefalinger om eierskap 
• Internasjonale prosjekter 
• Åpenhet, integritet og antikorrupsjon – nylig avsluttet 

 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.etikkportalen.no/
http://www.styrevervregisteret.no/


 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Rådmannens internkontroll – orden i eget hus! 
  

Tre viktigste råd for styrket internkontroll: 
• Mer risikobasert internkontroll 
• Inngå i daglig ledelse og integrert med virksomhetsstyring 
• Mer formalisering, særlig dokumentasjon 



TIPS! Eksempler på risikoområder internkontroll 



 

 

 

 

• Søkbart register - tilgjengelig for alle 

– hvilke sektorer underlegges kontroll? 

– hvilke forhold legges det vekt på? 

– hvilke avvik og forbedringspotensial avdekkes? 

– hvor mange rapporter det utarbeides i ulike kommuner? 

 

• Gir tilsynsmyndighetene enkel tilgang til dokumentasjon fra 
kommunene til bruk ved planlegging og gjennomføring av tilsyn. 
 

2250 forvaltningsrevisjonsrapporter 



  

 



KS  19 anbefalinger om eierskap 



Beskytt kommunen! Håndbok i antikorrupsjon 

Gi råd og hjelp: 

• Hvordan forebygge? 
• Hvordan avdekke? 
• Hvordan håndtere? 
 
 
Tema: 

• Hvorfor arbeide med antikorrupsjon i 
kommunene? 

• Hva er korrupsjon? 
• Hvordan kan det oppstå i kommuner? 
• Korrupsjonsformer 
• Antikorrupsjonsprogram 
 



Sårbarhet…erfaringer fra kommuner i nettverk    

-   Det gjelder ikke oss 
- Gjør ingenting med varselet 
- Brudd på etisk regelverk 
- Privat bruk av kommunens utstyr 
- Ansatte med flere roller – styreverv eller eget firma på si` 
- Habilitet 
- Andre regler for politikere 
- Gaver og tilbud 
- Brudd på innkjøpsbestemmelser 
- Konsulenter som jobber på oppdrag fra kommunen 
- Enkeltansatte med vide fullmakter 
- Manglende kunnskap hos leverandør 
- Prosjekter som kommunen setter ut til eksterne 
- Anskaffelser – uten anbud, ønske om «lokale» 

leverandører, bruk av underleverandører 
 



Risikosoner - stopp og tenk! 
 1. Demokrati og politiske beslutningsprosesser  

Når folkevalgte er store grunneiere eller driver egen næringsvirksomhet i 
lokalsamfunnet.  

 

2.  Myndighetsutøvelse  
Når enkeltsaksbehandlere har stor avgjørelsesmyndighet og arbeider svært 
selvstendig, uten å konsultere kolleger eller involvere nærmeste leder.  
 

3. Tjenesteyting   
Når leder eller ansatt kjenner eller er venn med brukeren eller de pårørende.  

 
4. Lokale og regionale utviklingsoppgaver  
Når en bedriftsleder eller eier tilbyr kommunen veldedige gaver eller bidrag til 
sosiale eller kulturelle tiltak.  

 
5. Eierstyring av kommunale foretak og selskaper  
Når styreleder og daglig leder er personlige venner.  
   
6. Anskaffelser  
Når leverandøren engasjerer en eller flere underleverandører.  

http://www.ks.no/tema/Samfunn-og-demokrati1/Etikkportalen/Test-etikken/Trafikklystest/Trafikklystest-spm-1/


Korrupsjonsformer i kommunale roller 

•Bestikkelser 

•Bidrag til politiske partier eller kandidater 

•Veldedige gaver 

•Sponsing 

•Utpressing 

•Gaver, representasjon, utgiftsdekning 

• Interessekonflikter 

•Lobbyvirksomhet 

«Swix overtar 

skiskytterne» 



Den ideelle 
tjenestemann 

Saklig 
Faglig 

Rettferdig 
Nøytral 

 
Rettesnor: 

fellesskapets 
beste/hjemmel i politiske 

vedtak 
 

Egne 
ambisjoner 

i politikk 
makt og 
karriere 



Den ideelle 
Tjenestemanng 

Faglig 
Rettferdig 

Nøytral 
 

Rettesnor: 
Fellesskapets 

beste 
 

Egne 
ambisjoner 

i politikk 
makt og 
karriere 

 



 
 

 

• Verdier, holdninger og kultur 
 

• Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte 
 

• Risikoanalyser 
 

• Et godt kontrollsystem, egenkontroll og 
   internkontroll 

 
• Strategi for anskaffelser 

 
• Varslingskanal 
 
  
 

 
 

Anbefaling; antikorrupsjonsprogram i kommunen 
- helheten i kommunens systematiske arbeid  



Trondheim  
- systematisk med å revidere etiske retningslinjer, 

- forvaltningsrevisjon av etiske retningslinjer  
- spørreundersøkelse blant ansatte om kjennskap til etiske 

retningslinjer 
- alle ansatte må signere på at de har lest etiske retningslinjer 
- Systematisk gjennomført etisk refleksjon og risikovurdering  
- gitt rådmannen samlet kunnskap om bildet  
 

Nittedal  
- risikovurdering gjennom «Tenk som en tyv» for å finne sikkerhetshull 

i egen virksomhet 
- dilemmakort 
- sak om korrupsjonsforebygging i kommunestyret 
- mye fokus på habilitet   
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Telemark fylkeskommune 
 

- Ny videregående skole - «hvitt prosjekt» 

- Arrangert temamøte med NHO, LO, Telemark FK mfl. om tema 
«svart økonomi i bygg og anleggsbransjen» 

 

 

Steinkjer 

- ledersamling med Transparency tilstede 

- Etikk og korrupsjon i velkomstpakke for nyansatte  

- «nå vet vi hva vi skal svare når sykehjemsbeboeren vil gi bort 
sølvtøy»   

 
 

 

 



Hva bør og kan kommunens ledelse gjøre?   

 
 
• Sikre tilstrekkelig med ressurser og kompetanse 
• Tydeliggjøre at etikk er tema kommunen skal prioritere.  
• Å sette etikk på dagsorden gir viktige signaler fra toppen  
• Avklare hvem som har ansvar for etikk og korrupsjonsforebyggende 

arbeid.  
• Integrere etikkarbeid i det ordinære styringsverktøyet, etterspørre 

etikkarbeid  
• Få frem risiko og sårbarhet 
• Melde og følge opp avvik  
• Opplæring, kursing, og sikre at erfaringer og kunnskap deles 
• Etikk må bli et område leder måles på og en del av rådmannens 

bestilling 
• Kjenne de utfordringer og situasjoner som oppstår i virksomheten og 

som ansatte møter  
• Tilrettelegge for et godt ytringsklima og sikre rom for kritisk refleksjon 

 



Større korrupsjonssaker -hvordan var det mulig? 
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Hvordan var det mulig? 

• Manglende fullmaktstruktur 
• Manglende formelle beløpsgrenser  for kontraktsinngåelse 
• Manglende budsjettkontroll 
• Manglende retningslinjer på innkjøpsområdet 
• Manglende fagpersonell på innkjøpsområdet 
• Ikke etisk regelverk 
• Ikke formaliserte kanaler for varsling, manglende oppfølging av 

varsler 
• Minimal eierstyring av AS’et  
• Manglende etterlevelse av eksisterende kontollrutiner 

– Ansatte som attesterer og anviser fakturaer uten å utføre 
kontrolloppgavene som attestant og anviser 

– Aksept for direkte anskaffelser i strid med reglene 
• Tillitt vs kontrollmiljø 

 
 
 



 

•Er etiske retningslinjer på plass? 

•Er etikk tema i lederopplæringen? 

•Er etikk er jevnlig tema på 
avdelingsmøtene/ledermøtene? 

•Får nyansatte opplæring i etikk? 

•Er det etablert møteplasser for refleksjon over 
etiske utfordringer? 

•Har kommunestyret diskutert etikk minst én gang 
denne perioden? 

•Er det innført rutiner for varsling   
 

 

Hvordan står det til med etikken  



Hvordan står det til med etikken – forts. 

• Er rutinene for varsling gjort kjent i organisasjonen? 

• Er alle gjort kjent med reglene om taushetsplikt? 

• Har kommunen tatt i bruk Styrevervregisteret? 

• Rapporteres etikkarbeidet årlig til kommunestyret? 

• Er møtene i kontrollutvalget som hovedregel åpne? 

• Er de offentlige postlistene tilgjengelig på hjemmesidene? 

• Bruker kommunen alltid anbud når anskaffelsesregelverket 
krever det? 

• Har kommunestyret / fylkestinget behandlet eierskapsmelding 
for selskapene? 
 





 

«Tillit bygges opp millimeter for millimeter,  

men brytes ned i metervis»  


