
Transparency International og 
arbeidet mot korrupsjon

Guro Slettemark, generalsekretær

Transparency International Norge

www.transparency.no



Temaer

• Korrupsjon og dens skadevirkninger

• Utbredelse av korrupsjon - geografisk

• Utbredelse av korrupsjon – sektor

• Norske rettsavgjørelser – hva forteller de oss?

• Verktøy for å bekjempe korrupsjon



Det store bildet

• Tidligere styreleder i TI Huguette Labelle: (CNN) -- When people

take to the streets to protest against their governments, the list of

grievances is usually long and complex, but corruption is always

at the top.

• Den ”arabiske våren”, den langvarige ukrainske revolusjonen og 

de nylige demonstrasjonene i Brasil bærer bud om en enorm 

folkevilje for forandringer

• Korrupsjon bidrar til sosial destabilisering og virker samtidig inn 

på de markedene virksomheter opererer i.







Petrobras-skandalen i Brasil





• 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



TIs visjon:

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

TIs definisjon av korrupsjon:

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





Cpi 2015: The top

RANK COUNTRY/TERRITORY SCORE

1 DENMARK 91

2 FINLAND 90

3 SWEDEN 89

4 NEW ZEALAND 88

5 NETHERLANDS 87

5 NORWAY 87



Cpi 2015: The bottom

RANK COUNTRY/TERRITORY SCORE

161 IRAQ 16

161 LIBYA 16

163 ANGOLA 15

163 SOUTH SUDAN 15

165 SUDAN 12

166 AFGHANISTAN 11

167 KOREA (NORTH) 8

167 SOMALIA 8



Hvordan skader korrupsjon?

• Skadevirkninger for bedrifter og ansatte

– Korrupsjon undergraver den redelige konkurransen (skaper 

konkurransevridning), økte prosjektkostnader 

– Korrupsjon kan påføre bedrifter 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)



Skadevirkninger

Globalt: Økt fattigdom

• Samfunnsmessig og økonomisk utvikling, stabilitet og 
sikkerhet påvirkes negativt av korrupsjon. Storstilt 
korrupsjon (grådighetskorrupsjon) er en årsak til 
fattigdom snarere enn en følge av den. Simpel 
korrupsjon (behovskorrupsjon) som mennesker 
utsettes for i dagliglivet, er ofte en følge av fattigdom. 



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.



Faktorer som bidrar til korrupsjon

• Grådighet

• Uvitenhet om lover og regler

• Man gjør slik man alltid har gjort, og slik alle andre gjør.

• Lite åpenhet og innsyn 

• Liten risiko for å bli oppdaget

• Sosialt akseptabelt

• Hard konkurranse, vilje til å ta risiko 

• Vide fullmakter, skjønnsmessige regler

• Omtrentlig etterlevelse av reglene

• Uklare ansvarsforhold



Det «utenkelige» kunne skje i Norge





Unibuss-saken



Korrupsjon bidrar til sosial destabilisering og 

virker samtidig inn på de markedene 

virksomheter opererer i



Panama Papers – en flik 

hemmeligholdsindustrien



Åpenhet i selskapsrapportering – undersøkelse av 50 
norske børsnoterte selskaper

TI Norge 2013

Funn og anbefalinger



Hvorfor måle åpenhet i selskaper?

TI Norges motivasjon er å oppfordre til økt åpenhet 
blant norske selskaper

• Åpenhet er avgjørende for forebygging og avdekking av 

korrupsjon

• Åpenhet bidrar til å bygge tillitt blant virksomhetens ulike 

interessenter

• Åpenhet er ingen garanti for god praksis, men er en indikasjon 

på erkjennelse, forpliktelse og handling



Hva ble undersøkt?

• Deskstudie – hvordan Norges 50 største børsnoterte selskaper 

med internasjonal aktivitet av betydning rapporterer om temaer 

av betydning for korrupsjonsbekjempelse – herunder:

1. Selskapets program for antikorrupsjon inklusivt bestikkelser, 

tilretteleggingsbetalinger, beskyttelse av varslere, politiske 

bidrag og opplæring.

2. Organisatoriske opplysninger om datterselskaper og andre 

eierinteresser inklusivt eierandel, registreringsland og 

virksomhetsland.

3. Land-for-land rapportering inklusivt inntekter, investeringer, 

skatt og samfunnsbidrag for alle land hvor selskapene har 

virksomhet.



Land-for-land-rapportering 

De fleste selskapene rapporterer lite eller ingen 
finansiell informasjon for sin virksomhet land-for-land. 

• Opplysningene begrenser seg ofte til utvalgte land,

• Relativt vanlig å rapportere på regionnivå. 

• Svært få selskaper gir finansiell informasjon for alle land der de 

driver virksomhet. 

• Mange selskaper scorer null poeng i denne delen av 

undersøkelsen. 



Sammenholdte funn med 

korrupsjonsindeksen

Land

Antall 

selskape

r

CPI 2012 

(2013)

India 17 94 (94)

Russland 17 133 (127)

Mexico 14 105 (106)

Indonesia 12 118 (114)

Egypt 9 118

Filippinene 9 105

Nigeria 9 139

Argentina 8 102

Thailand 8 88

Vietnam 8 123

Angola 7 157

Hellas 7 94

Ukraina 7 144

• Selskapene i undersøkelsen 

er til stede i 57 av de 88 

landene som ligger i den 

dårligste halvdelen av CPI 

listen.

• En del selskaper med lav 

score for åpenhet om 

antikorrupsjonsprogram er til 

stede i flere land som ligger i 

den dårligste halvdelen av 

CPI listen.



Sammenholdt med årlig bistand

og kapitalflukt

Mange svært fattige utviklingsland hvor selskaper 
omfattet av denne undersøkelsen har virksomheter, er 
store mottakere av internasjonal bistand, har stor 
kapitalflukt, og har omfattende korrupsjonsproblemer. 



Eksempel Nigeria

• CPI: på 139. plass 

• Ni av selskapene i undersøkelsen er til stede. 

• Norsk bistand 54 mill. NOK i 2012

• Årlig gjennomsnittlig kapitalflukt anslått til 77 mrd. 
NOK (kilde: Global Financial Integrity). 

• Mange internasjonale oljeselskaper har virksomheter i 
Nigeria, deriblant Statoil som for 2012 betalte 5,4 
mrd. NOK i skatt til landet. 



Eksempel India

• CPI: 94. plass 

• 17 av selskapene i undersøkelsen har virksomhet. 

• Norsk bistand til India var på 216 mill. NOK i 2012.

• Årlig gjennomsnittlig kapitalflukt fra India er anslått til 
74 mrd. NOK (kilde: Global Financial Integrity)

• DNB betalte 73.000 NOK i skatt til India i 2012. Ingen 
av de andre 16 selskapene opplyser om 
skattebetalinger til landet



Rettsavgjørelser – hva forteller de oss?



Sammendrag av alle rettskraftige 

avgjørelser – noen funn

Av 44 saker totalt:

• Bestikkelser - 22 saker

• Bruk av agent – 5 saker (alle med tilknytning til 
utlandet)

• Kick-back/leverandør – 22 saker

• Gaver/representasjon/utgiftsdekning – 7 saker

• Offentlig tjenesteperson – 25 saker

• Norge/Utland 35/6 (Norge og utland  3)



Bruk av domssamlingen

• Begrepsavklaring – eks hva er en ”utilbørlig fordel”?

• Hvordan blir korrupsjonshandlinger gjennomført? 

• Årsaker til korrupsjon?

• Hvordan avdekkes korrupsjon?

• Bruk som eksempler i forbindelse med kurs og trening

• Viser dommene relevant risiko for virksomheten?

• Hvordan kan denne risikoen reduseres/elimineres?

• osv





 Goal to illustrate the crime of foreign bribery based on the 
facts.

 Analysis of concluded foreign bribery enforcement actions 
between entry into force of Convention and 1 June 2014.

 Analysis limited to sanctions for foreign bribery and related 
preparatory or participatory offences against 427 individual 
and corporate defendants.

 Original judgments/settlements available in 58% of cases; 
WGB evaluations a source of information in 40% of cases; 
media or third party reporting relied upon for 2% of cases. 

 Data equally useful to governments and business.

Context + Methodology



Which sectors are most at risk?

Two-thirds of the foreign bribery 

cases occurred in four sectors:

 Extractive 

 Construction

 Transportation and storage

 Information and communication



Which sectors are most at risk?

Bribes as a percentage of the transaction value per sector



What is the cost of foreign bribery?

On average, bribes equaled 

10.9% of the transaction value 
and 34.5% of the profits.

In 41% of cases, sanctions 

ranged from 100-200% of the 

proceeds of the corrupt 

transaction.

“Every dollar spent on a bribe is a dollar not spent on 

innovation” Brackett Denniston, GE (Launch of OECD 

Foreign Bribery Report, 2 December 2014)



Bestikkelsene fra Vimpelcom, svenske 

TeliaSonera og russiske MTS tilsvarer 

7,3 milliarder norske kroner

.
• Bestikkelsene til presidentdatteren tilsvarer syv 

prosent av hele Usbekistans statsbudsjett for 2013.

• Bestikkelsene kunne finansiert nesten halvparten, 47 
prosent, av offentlige helseutgifter i landet samme år.

• Bestikkelsene kunne finansiert 20 prosent av 
Usbekistans utdanningsbudsjett.

Kilde: Klassekampen 24.fer.2016/forsker Alisher Ilkhamov



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%



Forebyggende arbeid

• TI har utviklet diverse håndbøker for å bekjempe 
korrupsjon i blant annet næringslivet, kommunal 
sektor, humanitær bistand



UTVIKLING AV ET  ANTIKORRUPSJONSPROGRAM

- har regler, rutiner og systemer som 
understøtter etterlevelse

- kommuniserer og håndhever

- oppdateres og forblir relevant

• Styringssystemer:

- verdier

- etisk regelverk

- skriftlige regler og retningslinjer

- opplæring

- rapportering

- varsling

- kontrollrutiner

- internrevisjon

• Bedrifter trenger anti-
korrupsjonsprogram for å 
unngå at korrupsjon begås:

– bevisst

– motvillig

– i villfarelse

– utilsiktet

• Et antikorrupsjonsprogram er 
helheten av bedriftens tiltak 
mot korrupsjon, som:

– fokuserer på de største risiki

– setter riktig tone og struktur

– inkluderer kontrolltiltak



PROGRAMMETS OMFANG: 

KORRUPSJONSTEMAER

• Bestikkelser

• Tilretteleggingsbetalinger

• Gaver, representasjon og 
utgiftsdekning

• Politiske bidrag

• Veldedige gaver

• Sponsing

• Frivillige samfunnsbidrag

• Påvirkningshandel

• Interessekonflikter og 
habilitet



Oppfordring – støtt 

antikorrupsjonsarbeidet

• Bli medlem av Transparency International Norge !

www.transparency.no


