
Advokatfirmaet Selmer DA   

FAGKONFERANSE 
KONTROLL OG TILSYN 
 
ANTIKORRUPSJON OG ETIKKARBEID I 
KOMMUNESEKTOREN 

 
Forum for Kontroll og Tilsyn, Haugesund,  
4. juni 2014 
 
Partner Helge Kvamme 
Advokatfirmaet Selmer 
Leder Gransking & Compliance 



Advokatfirmaet Selmer DA   2 

Agenda 

∙ Innledning: Korrupsjon – økonomisk kriminalitet og samfunnsansvaret 

∙ Utviklingen når det gjelder offentlig korrupsjon  i Norge? 

∙ Former for korrupsjon 

∙ Korrupsjonens nedre grense  

∙ Hvilke erfaringer og lærdommer har vi fra saker? 

∙ Etiske dilemmaer  

∙ Tiltak mot korrupsjon 

∙ Spørsmål og svar 
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Hva er korrupsjon? 

”Korrupsjon dreier seg om smøring og bestikkelser i offentlig eller 
privat virksomhet. Motivet er som regel å oppnå særlige fordeler, 

hvilket fører til at det skjer brudd på rettslige krav eller etiske 
normer. Korrupsjonsbegrepet er ikke entydig gitt, men det 

forutsetter at det skjer en samhandling mellom minst to personer, 
og da ofte slik at begge kan bebreides handlingen.” 

 
(NOU 2002:22) 
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Utviklingen – ”fra jeg startet til i dag” 

∙ 80-tallet/90-tallet: Noen få kommunesaker (Oslo kommune/entreprenør-saken) 
∙ Fra det 21. århundre: 
−Dramatisk endring – kommune-saker, statseide selskaper osv. 

−”Virksomhetskriminalitet” 
−Ledere står bak, både topp- og mellomledere 

−Omdømmerisiko, sanksjonsrisiko og utestengelsesrisiko har ført til betydelig økt compliance 
fokus 

−”Skandalesakene” har stått i kø – de fleste med innslag av korrupsjon   
−Fra Finance Credit og Statoil til Romerike- og Undervisningsbygg-saker, Oslo kommune, Bærum 

kommune, Unibuss, SNSK, Norconsult, Yara, Kongsberg, Telenor osv. 

−Korrupsjon og alvorlig virksomhetskriminalitet er en betydelig risiko for alle virksomheter i 
Norge, både private og offentlige 

−Det kreves proaktiv motoffensiv  og gode etiske kjøreregler 
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Bærum Kommune-saken 
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Vannverket på Romerike 

∙ 20. oktober 2005 ransaket politiet lokalene til 
Nedre Romerike vannverk og 
Sentralrenseanlegget RA-2 

 

∙ Etterforskerne fant firehjulstrekkere, 
terrenggående kjøretøyer og strømaggregater 
innelåst i containere 

 

∙ Mye tyder på at de var planlagt sendt ut av 
landet 
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Store Norske Spitsbergen Kulkompani – Grov 
korrupsjon avslørt 
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Yara-saken 
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”Smørekultur” 
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Kreves ny og intensiv kamp mot korrupsjon 
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Forventningsavklaringer 

Vi har  nul l toleranse for  korrupsjon.  
Korrupsjon er  ødeleggende for  land og 
selskaper ,  og  bidrar  t i l  å  bygge ned 
demokratisk u tvikling og re t t ferdig 
fordel ing.  

” 
M o n i c a  M æ l a n d ,  N æ r i n g s m i n i s t e r  ( H )   

V G ,  1 7 .  m a r s  2 0 1 4  

N æ r i n g s m i n i s t e r e n  k a l l e r  s t a t s e i d e  s e l s k a p e r  i n n  p å  t e p p e t .   
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Hva er korrupsjon regulatorisk? 

∙ Straffelovens bestemmelser 
− § 276 a (korrupsjon) 

− § 276 b (grov korrupsjon) 

− §276 c (påvirkningshandel) 

 

∙ Straffeloven § 48b: Ved avgjørelse av om straff 
skal ilegges et foretak etter § 48a, og ved 
utmåling av straffen for foretaket, skal det 
særlig tas hensyn til… om foretaket ved 
retningslinjer, instruksjon, opplæring, kontroll 
eller andre tiltak kunne ha forebygget 
overtredelsen 

∙ Aktiv korrupsjon: gi eller tilby noen en 
utilbørlig fordel i anledning vedkommendes 
stilling, verv, eller oppdrag 
− Kreves ikke at bestikkelsen gis for å oppnå en fordel 

(for eksempel smøring) 

 

∙ Passiv korrupsjon: kreve, motta eller akseptere 
et tilbud om en utilbørlig fordel i anledning av 
stilling, verv eller oppdrag 
− Direkte eller indirekte (for eksempel bruk av 

mellommenn) 
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Hva er korrupsjon? – Noen situasjoner 

∙ Bestikkelser / kick backs for å vinne  prosjekter eller sikre leveranser 
∙ Betalinger for informasjon 
∙ Regnskapsmanipulering for å skjule misligheter og korrupsjon 
∙ Smøring 
−Gaver 

−Representasjon 
−Relasjonsarrangement – leverandør vs. kunde – (ref ”Ruter-saken”) 

∙ Fordeler til personer i offentlig forvaltning f eks for å oppnå raskere 
saksbehandling i bygningssak (korrupsjon i offentlig forvaltning) 

∙ Private fordeler fra leverandører til ledere og ansatte i virksomheten 
∙ Kick backs ved lån og tilskudd 
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Erfaring fra granskingssaker 

∙ Omfattende brudd på innkjøpsregelverk og lov om offentlige anskaffelser 
∙  Anskaffelsene ikke basert på konkurranse 
∙  Behovsverifikasjon og kravspesifikasjon foreligger ikke 
∙  Det er ikke dokumentasjon på forutsatt mottakskontroll og fakturakontroll 
∙  Samme person/funksjon har opptrådt som både bestiller, budsjettansvarlig og 
attestant 

∙  Ansatte som har oppdaget mulige uregelmessigheter eller misligheter, har følt at 
de ikke har hatt noe sted å varsle om sine observasjoner 

∙  Leverandører til kommunen har gjort arbeid for ledere privat – skjult gjennom 
”fakturametoden” 

∙ Rekvisisjon for arbeidet i mange tilfeller utferdiget etter at arbeidet er utført og på 
tidspunktet for fakturering 

∙ Varslingssystemer fungerer ikke 
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Toten Tingrett 26. april 2006 

∙ Betaling av feriereise for offentlig tjenestemann m/familie fra leverandør 

∙ Verdi kr 23.000 

∙ Leverandøren førte utgiften på konto for markedsstøtte  

∙ Tingretten: 
−”..det kan være riktig som siktede har forklart, nemlig at han her bare gikk noe over grensen 

for en utbredt reise- og smørekultur i bransjen..” 

−”Det dreier seg her om korrupsjon, et samfunnsproblem som synes tiltagende, og 
allmennpreventive hensyn gjør seg sterkt gjeldende og tilsier en streng reaksjon..” 

−”Dessuten måtte det være hans oppgave som avdelingsleder selv å være seg bevisst på 
grensen mellom lovlig kundepleie og korrupsjon..” 

−”Hver i sær av lederne i en organisasjon må ta eget ansvar for overtredelse av 
straffebestemmelser av denne karakter.” 
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Oslo Tingrett – 13. juli 2008 

∙ Faktum: 
−Mottak av en flatskjerm og en tur til VM i skiskyting i Østerrike 

−Verdi henholdsvis kr 30 000,- og kr 10 000,- 

−Kun private parter involvert 

 

∙ Retten: 
−Vektlegger poenget ved at man ikke sa ifra om fordelen til egen arbeidsgiver (åpenhet) 

−Drøfter hvorvidt man hadde plikt til å reise hjem for egen regning når man innså den 
uforholdsmessige personlige fordelen ved reisen 

−Dømt til fengselsstraff, bot og inndragning 

 
 

Doc. ref.: 2420143 



Advokatfirmaet Selmer DA   Doc. ref.: 17 

Hålogaland lagmannsrett 3. februar 2009 

∙ Statoil leide inn en konsulent i fire år for å gjøre innkjøp i forbindelse med byggingen av 
Melkøya-anlegget utenfor Hammerfest. 

∙ Innkjøperen ble av forretningsforbindelser påspandert verdier for ca kr 190 000, herunder 
steambadstu til kr 70 000, reiser og sesongbilletter til to seter på Sandefjord stadion til  
kr 3 600. Videre ga han selv fordeler til leverandører på i alt kr 83 504. 

∙ Lagmannsretten uttalte: 
− ”Han har over en periode på om lag ½ år mottatt verdier av relativt betydelige summer. Han satt da i en betrodd 

innkjøpsstilling og hadde fullmakt til i ganske vid utstrekning å velge hvem som skulle være leverandør av ulike 
varer til betydelige verdier… Gjennom sin stilling måtte han være fullt ut klar over internt regelverk og 
alminnelige etiske regler vedrørende mottak av gaver…  

− ….og det kan ikke vektlegges at han mener at gavene ikke har påvirket ham. Stort tidspress og utvidede fullmakter 
for innkjøper er etter rettens oppfatning forhold som tilsier at den ansatte må ha særlig oppmerksomhet knyttet 
mot eventuelle forsøk fra leverandører på å komme i urettmessig posisjon ved tildeling av oppdrag.” 
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Høyesterett 22. desember 2010 
(tidligere ansatt i Plan- og bygningsetaten i Oslo) 

∙ Viser til Ot.prp.nr.78 (2002-2003): 

∙ ”Kriminalisering av korrupsjon i det offentlige må ses i sammenheng med det alminnelige 
saklighetskrav som gjelder all utøvelse av offentlig myndighet. Sammen med habilitetsregler og 
andre bestemmelser, bidrar forbud mot korrupsjon til at det i offentlig virksomhet ikke finner 
sted utenforliggende påvirkning og derved uriktig tjenesteutøvelse. 

 

∙ At det treffes uriktige offentlige vedtak som følge av korrupsjon, er i seg selv meget uheldig. 
Men også for det tilfellet at tjenestemannen ikke yter gjengjeld i form av en uriktig 
tjenestehandling, gjør han seg sårbar for press ved å motta en bestikkelse. Og under enhver 
omstendighet vil mottagelse av bestikkelser bli oppfattet av allmennheten dit hen at uriktige 
tjenestehandlinger finner sted. Dette er i seg selv ødeleggende for folks tillit til forvaltningens 
upartiskhet og integritet. Et vesentlig hensyn ved kriminalisering av korrupsjon er hensynet til 
allmennhetens tillit til den offentlige virksomhet i alle dets former. En slik tillit er en 
forutsetning for et stabilt demokrati. Forbud mot så vel aktiv som passiv korrupsjon i offentlig 
sektor kan begrunnes i hensynet til å opprettholde en velfungerende offentlig 
administrasjon.” 
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Borgarting Lagmannsrett 6. mai 2015 – Ruter-saken 

∙ Ansvarlig for utarbeidelse av anbudsdokumenter påspandert tre middager av bussleverandør (kr 
1373, kr 1706, kr 1375) 

∙ Utgangspunkt i offentligrettslige krav ved anbudskonkurranser (god forretningsskikk, høy 
forretnings etisk standard, skal ikke finne sted forskjellsbehandling) 

∙ Etiske reglene: ..skal ikke ta i mot gaver, provisjoner eller andre ytelser i forbindelse med 
anskaffelser og kontraktsinngåelser.., eller når ytelsen er egnet til eller av giveren er ment å 
påvirke vedkommendes tjenstliges handlinger 

∙ Mottatt fordel, men utilbørlig (rettslig standard)? 

∙ Klart klanderverdig forhold 

∙ Påvirkningsmoment 
∙ Hva er alminnelig akseptert 
∙ Skjer ytelsen i full åpenhet 
∙ Grensene for en offentlig tjenestemann snevrere enn i det private næringsliv 

∙ Ikke utilbørlige fordeler: Ikke påvirkningsmoment, ikke brudd på de etiske reglene, middagene 
ikke vært fordekte, ikke "overdådige" middager 
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Gransking for Kontrollutvalget i Tønsberg kommune 

∙ Tidligere ordfører og leder av Utvalg for bygge- og arealsaker kjøpte leiligheter som ved 
salgsstart ble reservert for utbygger og derfor ikke solgt på det åpne marked via 
eiendomsmegler 

 

∙ Fra kommunal-rapport.no: 
− ”Granskerne mener både eks-ordfører og varaordfører brøt etisk regelverk.” 

− ”Granskerne påpeker at de ble bedt om å vurdere eiendomskjøpene i forhold til kommunens etiske regelverk, 
ikke straffeloven. 

− ”De etiske retningslinjene går ut over rent straffbare handlinger og skal være en buffer som ivaretar kommunen 
mot handlinger og adferd som kan være lovlige, men som på annet grunnlag er egnet til å redusere 
innbyggernes tillit og holdning til kommunen. Slik sett vil en posisjon som folkevalgt i konkrete tilfeller 
innebære bånd på handlefriheten, skriver PwC i rapporten til kontrollutvalget i Tønsberg.” 
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Konsekvenser av sanksjoner 

∙ Aktuelt: Forskrift om offentlige anskaffelser av 7. april 2006 nr 402 § 20 – 12, 1. ledd bokstav e: 

 

 

§ 20-12. Avvisning på grunn av forhold ved leverandøren 
 

(1) Oppdragsgiver skal avvise leverandører som: 
….. 

e) oppdragsgiver kjenner til er rettskraftig dømt for deltakelse i en 
kriminell organisasjon eller for korrupsjon, bedrageri eller 

hvitvasking av penger, og hvor ikke allmenne hensyn gjør det 
nødvendig å inngå kontrakt med leverandøren 
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10 tiltak mot korrupsjon 

1. Klart uttalt holdning fra ledelsen 
(“Tonen fra toppen”) 

 

2. Anti-korrupsjonsstrategi 

 

3. Etiske retningslinjer – inklusiv konkret 
regulering av relevante 
virksomhetstilpassede dilemmaer 

 

4. Opplæring av ledelse og ansatte – 
dilemmatrening 

 

5. Varslingsordning og kommunikasjonslinjer 

6. Risikoanalyse 

 

7. Identifikasjon og håndtering av “røde flagg” 

 

8. Integritetsundersøkelser – tredjeparter 
(leverandører mv) 

 

9. Responsplan ved mistenkelig aktivitet – 
gransking og utbedring 

 

10. Åpenhet i organisasjonen 
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Utgangspunktet  
Komponentene i et «best practice» ABC-program 

Doc. ref.: 2205545 23 
UK Ministry of Justice: Six principles for bribery prevention, updated 2011 

• Tilstrekkelige i forhold til virksomhetens risiko, omfang, kompleksitet 
• Klare, tydelige, praktiske, tilgjengelige, implementert, overholdt 1. Forholdsmessige prosedyrer 

• Eiere, styre og ledelse er toneangivende for antikorrupsjonskultur, både 
internt  og overfor tilknyttede selskaper og personer 2. Engasjement fra toppen 

• Identifisering av risiko og vurdere sannsynlighet og konsekvens 
• Periodiske, veloverveide, begrunnede, dokumenterte 3. Risikovurderinger 

• Integritetsundersøkelser av tilknyttede personer og selskaper 
• Risikobasert tilnærming 4. Due diligence 

• Forståelse og kunnskap i hele organisasjonen 
• Opplæring internt og informasjonsdistribusjon internt/eksternt 5. Kommunikasjon og opplæring 

• Løpende monitorering og oppfølging av at prosedyrene etterleves 
• Løpende forbedringer hvis nødvendig 6. Monitorering og forbedring 
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Etiske dilemmaer? 

∙ Skaper fordeler mellom kr 1000 og 10.000 
bindinger som kan være uheldige? 

 

∙ Når vil en gave medføre at en leder setter seg i 
et avhengighets- eller tilknytningsforhold til en 
forretningsforbindelse? 

 

∙ Når representerer en slik gave en omdømme- 
eller tillitsrisiko? 
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Noen svar 

∙ PwCs korrupsjonsundersøkelse allerede i 
1999: 

∙ ”Fordeler mellom kr 1000 og 10.000 skaper 
bindinger som kan være uheldige” 
 

∙ Høyesterett 290409: 

∙ ”Dersom en ansatt i strid med de forpliktelser 
som vedkommende har overfor 
arbeidsgiveren, mottar en gave av en viss 
størrelse fra en forretningsforbindelse, vil 
dette ikke bare representere et tillitsbrudd 
overfor arbeidsgiveren. Ved å motta gaven vil 
arbeidstakeren sette seg i et avhengighets- 
eller tilknytningsforhold til 
forretningsforbindelsen og dette vil lett 
medføre splittet lojalitet. 

∙ Loven oppstiller ikke som noe 
straffbarhetsvilkår at den som har ytet gaven, 
har fått noen gjenytelse eller at arbeids- eller 
oppdragsgiver er blitt påført økonomisk tap 
eller annen form for skade.” 
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Spørsmål, kommentarer og diskusjon 

∙ E-post: h.kvamme@selmer.no 

∙ Tlf: 94 17 17 38 
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Oslo 
Advokatfirmaet Selmer DA 
Postboks 1324 Vika 
0112 Oslo 
 
Besøksadresse: Tjuvholmen allé 1 
T: + 47 23 11 65 00 
 
Trondheim 
Advokatfirmaet Selmer DA 
Postboks 869 
7409 Trondheim 
 
Besøksadresse: Kjøpmannsgata 52 
T: + 47 23 11 65 00 
 
E: post@selmer.no 
W: selmer.no 
 

Kontaktinformasjon 
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