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Dilemmaer 
 Dilemmaene som diskuteres i Bærum kommunes etikkseminar: 

 
Nr. 1  -  ”Samfunnets støtte” 
Nr. 2  -  ”To hatter” 
 

 De er hentet fra Transparency International Norges antikorrupsjon 
dilemmasamling 
 

 Samlingen inneholder 40 dilemmaer og ble utgitt 31. mars 2017 
 

 Målgruppene er bedrifter, andre virksomheter, universiteter og høyskoler 
 

 Hvert dilemma inneholder ”beskrivelse”, ”oppgaver” og ”vurderinger”  
 

 Versjon for kursdeltagere (uten ”vurderinger”) finnes på TI Norges nettside 
 

 

 

 



Tidsplan for dilemmatreningen 
 

 

 20 min  -  Innledning 
 

 30 min  -  Gruppearbeid 
 

 35 min  -  Gjennomgang og diskusjon i plenum 



KORRUPSJON 

Straffeloven:   §387 – Korrupsjon 
  §388 – Grov korrupsjon 
  §389 - Påvirkningshandel  

 

Kort definisjon: 

Misbruk av stilling verv eller oppdrag  for å oppnå en privat fordel 
 

”Aktiv” korrupsjon  -  Kreve, motta eller akseptere en fordel 

”Passiv” korrupsjon  -  Gi eller tilby en fordel 
 

Fordelen må være utilbørlig 
 

Gråsoner og glidende overganger: 

Grov korrupsjon / korrupsjon / korrupsjonslignende / uetisk / etisk 



Korrupsjonsformer og 
korrupsjonsrisiki 

 Bestikkelser (mange varianter) 
 

 Tilretteleggingsbetalinger 
 

 Gaver, representasjon og 
utgiftsdekning 
 

 Politiske bidrag 
 

 Veldedige gaver 
 

 Frivillige samfunnsbidrag 
 

 Sponsing 

 Påvirkningshandel 
(lobbyvirksomhet) 
 

 Interessekonflikter og habilitet 
 

 Eierinteresser 
 

 Forretningsforbindelser 
 

 Forretningstransaksjoner 



Dilemma nr. 1  -  ”Samfunnets støtte” 
 

 Bygdeby kommune vil bygge nytt eldresenter, men klarer ikke å finansiere det. 
 

 Fryd Industri AS tilbyr finansiering som muliggjør gjennomføring av prosjektet.  
 

 Fryd Industri er Bygdeby kommunes viktigste bedrift. 
 

 Dir. Fryd (majoritetseier) er kritisk til kommunens standard for eldreomsorg .  
 

 Han blander seg inn i utformingen og truer med å trekke finansieringen . 
 

 Ordføreren og rådmannen forhandler med dir. Fryd og legger fram resultatet for 
kommunestyret. 
 

 Noen er positive og mener at det er riktig å ta hensyn til dir. Fryds krav. Andre 
mener det er utilbørlig innblanding i kommunens prioriteringer. 



Dilemma nr. 1  - Oppgaver  
 

1) Hvilke korrupsjonsrisiki er relevante i denne sammenhengen? 
 

2) Hva er problemene med dir. Fryds framgangsmåte? 
 

3) Hvilke betenkeligheter bør kommunen ha med å ta i mot bidraget? 
 

4) Hva burde dir. Fryd ha gjort da han tilbød bidraget til kommunen? 
 

5) Hva burde kommunen ha gjort før den aksepterte bidraget? 
 

6) Hvordan bør ordføreren og rådmannen håndtere situasjonen når dir. 
Fryd varsler at han vil trekke tilbake bidraget? 



Dilemma nr. 2  - ”To hatter”  
 
 Bygningsingeniør Harald Johansen - lang erfaring med store og 

kompliserte byggeprosjekter. 
 

 Tar oppdrag for byggherrer i kommunen – også byggesaker og 
reguleringssaker. 
 

 Oppretter familieeiet firma – Harald daglig leder. 
 

 Lillevik kommune har utilstrekkelig saksbehandlerkapasitet, vanskelig å 
rekruttere byggfaglig kompetanse. 
 

 Kommunen tilbyr Harald deltidsansettelse, særlig for å behandle 
byggesøknader. 
 

 Harald er interessert, men ønsker fortsatt å jobbe i sitt eget firma. 

 



Dilemma nr. 2  -  Oppgaver 
 

1) Hvilke korrupsjonsrisiki er relevante i denne sammenhengen? 
 

2) Bør kommunen deltidsansette Harald som byggesaksbehandler? 
 

3) Hvilke vurderinger bør Harald gjøre og hvilke forholdsregler bør han ta 
før han aksepterer tilbudet? 
 

4) Hvilke vurderinger bør kommunen gjøre og hvilke forholdsregler må 
kommunen ta før en ansettelse? 
 

5) Hva bør Harald gjøre som kommunal saksbehandler når han får en sak 
som han eller andre i hans firma har vært involvert i som rådgiver? 

 


