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Disposisjon 
1.  Om TI og vårt arbeid/hva betyr det at Bærum 

kommune er medlem? 
2. Hva er korrupsjon? Noen korrupsjonssaker fra 

kommunal sektor – hva kan vi lære av dem? 
3. Risikosoner i kommunen - hvordan kan kommunen 

arbeide forebyggende? 
4.  Praktiske oppgaver 



• 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 
 



CPI 2014 







Korrupsjon - straffelovens definisjon (§ 387) 

Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som 

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

b) gir eller tilbyr noen en utilbørlig fordel i anledning av utøvelsen 
av stilling, verv eller utføringen av oppdrag. 

Med stilling, verv eller oppdrag i første ledd menes også stilling, 
verv eller oppdrag i utlandet. 

 

 



Grov korrupsjon (strl § 388) 

Grov korrupsjon straffes med fengsel inntil 10 år. Ved avgjørelsen 
av om korrupsjonen er grov skal det særlig legges vekt på om 
handlingen 

a)  er forøvd av eller overfor en offentlig tjenestemann eller noen 
annen ved brudd på den særlige tillit som følger med hans stilling, 
verv eller oppdrag, 

b)  om den har eller kunne ha hatt til følge betydelig økonomisk 
fordel, 

c)  om det forelå risiko for betydelig skade av økonomisk eller 
annen art, og 

d)  om det er registrert uriktige regnskapsopplysninger, utarbeidet 
uriktig regnskapsdokumentasjon eller uriktig årsregnskap. 

 



Påvirkningshandel (strl. § 389) 

Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som 

a) for seg eller andre krever, mottar eller aksepterer et tilbud 
om en utilbørlig fordel for å påvirke utøvelsen av en annens stilling, 
verv eller utføring av oppdrag, eller 

b) gir eller tilbyr noen en utilbørlig fordel for å påvirke 
utøvelsen av en annens stilling, verv eller utføring av oppdrag. 

Med stilling, verv eller oppdrag i første ledd menes også stilling, 
verv eller oppdrag i utlandet. 

 



Bærum kommune – medlem i TI Norge 

Hva betyr det? 
• TI-Norge gir gjennom vedtektene en vid adgang til medlemskap. 

Medlemskap er i utgangspunktet åpent for alle som slutter seg til 
foreningens formål. Unntak er gjort for: Personer, organisasjoner 
eller institusjoner som er under tiltale eller etterforskning, eller 
som nylig er dømt eller har vedtatt forelegg for korrupsjon eller 
andre straffbare forhold knyttet til korrupsjon.  

• Medlemmene forplikter seg til å praktisere nulltoleranse for 
alle former for korrupsjon i all sin virksomhet og å få på 
plass egnede tiltak mot korrupsjon. 

 



Hermannsen dømt for 
korrupsjon (Aftenbladet) 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
 -



Det «utenkelige» kunne skje i Norge 







Bærum kommune 



Hvordan skader korrupsjon? 

• Skadevirkninger for virksomhet og ansatte 

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

– Korrupsjon kan påføre virksomhetene 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) 







Hva er problemet? 

• Et politisk bidrag er ikke det samme som en 
bestikkelse, men ligger i et risikoområde 

• Et bidrag som gis for å påvirke en avgjørelse i favør 
av en virksomhet eller en enkeltperson, eller kan 
oppfattes slik, er å anse som en bestikkelse 

• Særlig gjelder dette hvis det gis bidrag til partier eller 
politikere fra f.eks en bedrift som er avhengig av 
konsesjon, tillatelse eller kontrakt fra kommunen 

• Det grunnleggende spørsmålet: Kan politiske vedtak 
«kjøpes»? Er politiske vedtak «til salgs»? 



Hvem har aldri….. 

Betalt svart for arbeid 

Blåst opp en forsikringsskade 

Tatt med seg for mye gjennom tollen 

Bevisst kjørt for fort 



Den ideelle 
byråkrat/ 

statsråd/ordfører 
 

Saklig 
Faglig 

Rettferdig 
Nøytral 

 
Rettesnor: 

fellesskapets 
beste/hjemmel i 
politiske vedtak 

 

Egne 
ambisjoner 

i politikk 
makt og 
karriere 
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Korrupsjonssklia 



Økokrims trendrapport 2015-2016: 

«….Korrupsjonssakene som har vært ført i 
Norge har også vært alvorlige – dette er en 
type kriminalitet som ikke trenger stort 
omfang for å være en stor trussel. 
Korrupsjon kan på sikt undergrave både 
fundamentet for, og finansieringen av, vårt 
demokratiske velferdssystem. I EU er det i 
offentlig sektor mer korrupsjon på regionalt 
og lokalt nivå. Også i Norge viser flere 
alvorlige saker at mulighetene for 
korrupsjon utnyttes i kommunesektoren. 
Også innenfor områdene offentlige 
anskaffelser og byggetillatelser, samt 
tilgang til å utnytte naturressurser, vil 
trusselen for korrupsjon sannsynligvis øke»  



2015 2013 2010 
Svært dårlige -3 4 

17 
5 

21 
4 

18 -2 4 6 5 
-1 8 10 9 
0 14 14   15   

+1 17 
47 

17 
44 

19 
46 +2 21 18 19 

Svært gode +3 9 8 8 
Vet ikke/ingen mening 22 21   21   

SUM 100 100   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 2015 
«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     



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 2015 
  Stat Kommune Stat Kommune Stat Kommune Stat Kommune 

Svært liten grad       -3 4% 4% 

20% 19% 
5% 4% 

23% 20% -2 8% 7% 9% 7% 
-1 8% 8% 9% 9% 
0 11% 12%     13% 12%     
1 21% 22% 

51% 51% 
21% 21% 

41% 47% 2 18% 18% 13% 17% 

Svært stor grad       +3 12% 10% 7% 9% 

Vet ikke/ingen mening 18% 19%     23% 21%     
SUM 100% 100%     100% 100%     



Utvalgte kommuner 
Andel som tror det er «mye» (prosent) 
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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. 
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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 



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  



Etabler og implementer 
antikorrupsjonsprogram 

Verktøy finnes! 

• Beskytt kommunen! TI Norge og KS 2014 

• Antikorrupsjonstiltak i leverandørkjeden TI Norge og 
NHO 2013 

• Samling av rettsavgjørelser TI Norge årlig 
oppdatering 

• Beskytt din virksomhet! TI Norge 2014 

 





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 



Åpenhet 

= Den beste vaksinasjonen mot maktmisbruk og 
korrumperende prosesser 

 

Hvor åpen er Bærum kommune? 

• Åpenhet og innsyn i roller og interesser hos 
folkevalgte og administrativ ledelse  
www.styrevervregisteret.no 

• Hvordan forvaltes offentlighetsloven og prinsippet om 
meroffentlighet? 

 

http://www.styrevervregisteret.no/




… 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?  



44 

 
 
 
 
 
 
 
 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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