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Dagens temaer

• Hva er korrupsjon?

• Risiko og behovet for forebygging

• Folkevalgte

• Ledere og ansatte 

• Hvordan står det til i Norge? 

• Aktuelle saker i kommunesektoren
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Hva er korrupsjon? 

TIs visjon

En verden hvor myndigheter, næringsliv og 
sivilsamfunn og den enkeltes liv er fri for 
korrupsjon

TIs definisjon

Korrupsjon er misbruk av makt i betrodde 
stillinger for privat gevinst.

Straffeloven

§ 387 Korrupsjon

§ 388 Grov korrupsjon

§ 389 Påvirkningshandel

Både den som tilbyr en utilbørlig 
fordel (aktiv korrupsjon) og den som 
aksepterer et slikt tilbud (passiv 
korrupsjon), kan straffes for 
korrupsjon.
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Byggesøknadssaken

I forbindelse med behandlingen av et firmas 
byggesøknad, ble en ansatt i Skedsmo 
kommune tilbudt et 14 dagers gratis opphold 
i en ferieleilighet på Gran Canaria. Hensikten 
var å oppnå en raskere behandling av 
byggesøknaden. Tilbudet ble gitt av en 
konsulent for firmaet som hadde levert 
byggesøknaden, og tilbudet hadde en verdi av 
19 000 kroner.

Tilbyderen kjent skyldig i grov korrupsjon, 
fengsel i 120 dager, hvorav 75 dager 
betinget, prøvetid på to år.

Nedre Romerike tingrett, oktober 2014
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Kommunale risikoprosesser

•Politiske beslutningsprosesser

•Myndighetsutøvelse

•Tjenesteyting

•Lokale og regionale 
utviklingsoppgaver

•Eierstyring av kommunale foretak 
og selskaper

•Anskaffelser
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Mange roller i lokalpolitikken
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Faktorer som bidrar til korrupsjon

• Uvitenhet om lover og regler

• Gjør som alltid og slik alle andre gjør

• Lite åpenhet og innsyn

• Liten risiko for å bli oppdaget

• Sosialt akseptert

• Hard konkurranse, vilje til å ta risiko

• Vide fullmakter, skjønnsmessige regler

• Omtrentlig etterlevelse av reglene
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Innbygger-
undersøkelsen 
2021
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Nepotisme
I hvilken grad tror du offentlig 

ansatte favoriserer familie og 

venner når saker behandles i 

staten/i kommunen din? 

Korrupsjon
I hvilken grad tror du ulike 

former for korrupsjon, slik 

som bestikkelser / 

«smøring» skjer i 

staten/kommunen din?

Kilde: DFØ 2021



Global Corruption barometer Norge (2021) 

• Hver femte innbygger betrakter korrupsjon hos myndighetene 
som et stort problem i Norge.

• Tre av ti innbyggere tror bedrifter ofte betaler eller bruker 
forbindelser for å vinne offentlige kontrakter.

• Hver fjerde innbygger mener at norske myndigheter ikke tar 
hensyn til folks synspunkter når de fatter beslutninger.

• Halvparten av de spurte er enig i at den norske regjeringen i 
stor grad er styrt av et fåtall aktører som handler i 
egeninteresse.

• Hver tiende innbygger mener at de fleste bedriftsledere og 
kommunale myndigheter er involvert i korrupsjon.

• Hver åttende person som har vært i kontakt med NAV eller 
sykehusene, sier at de har benyttet personlige forbindelser for 
å oppnå tjenestene.

• Nesten halvparten av de spurte i Norge frykter gjengjeldelser 
ved å rapportere om tilfeller av korrupsjon.
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Unibuss-saken

Oslo kommune brukte 
over ti år på ikke å 
oppdage korrupte 
forhold i Unibuss.
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Tjøme-saken

Ulovlig bygging i 
strandsonen. 

Korrupsjonssaken anket 
til Høyesterett.
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Boligbygg-
saken
Avdekket av 
gravejournalister i 2017

Rettsak 2022
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Habilitet
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Når er inhabilitet 

korrupsjon? 

«Dersom en inhabil person lar være å melde fra om de 

grunnene som gjør ham eller henne inhabil, og likevel 

behandler saken og oppnår eller gir en utilbørlig fordel, kan 

det etter omstendighetene rammes av reglene om gave i 

tjenesten eller om korrupsjon.» 

(NOU 2019:5 Kap 16.1)



Handlingsplanen forebygger

• Øverste ledelse stiller seg i spissen. Viser gjennom 
eksemplets makt, f.eks. gaver, tilbud om goder, 
irregulære forslag

• Opplæring av alle ansatte, introduksjonsprogram 
for nyansatte. Dilemmatrening, etisk refleksjon, e-
læring. Jevnlig! 

• Informasjon internt og eksternt

• Undersøke hendelser og rapportere om dem

• Rapportere regelmessig om forebyggende 
aktiviteter og status for praktisering og 
etterlevelser. 

Hindrer at korrupsjon blir begått:

• Bevisst

• Motvillig

• I villfarelse

• Utilsiktet
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