
Korrupsjon i kommunesektoren

Kommuneøkonomikonferansen i Nordland
Bodø 29. mai 2013 

Transparency International Norge
Tor Dølvik – spesialrådgiver

www.transparency.no



• 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



Hvorfor arbeide med 
antikorrupsjon i 
kommunene?

Hva er korrupsjon og 
hvordan kan den 
oppstå i kommuner?

Antikorrupsjons-
program

Korrupsjonsformer









Kommunesektoren 

• Lokalt folkestyre. 11 500 folkevalgte i 428 kommuner 
og 18 fylkeskommuner 

• Grunnleggende velferdstjenester til den enkelte 

• Offentlig myndighet som regulerer fundamentale 
forhold i innbyggernes liv og legger rammer for 
lokalsamfunnets utvikling

• Disponerer til sammen 400 milliarder kroner, eller 
80 000 kroner årlig på vegne av hver innbygger

• 512 000 ansatte, omtrent hver femte sysselsatte i 
Norge



Straffelovens definisjon (§ 276a)

For korrupsjon straffes den som

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

b) Gir eller tilbyr noen en utilbørlig fordel i anledning av 
stilling, verv eller oppdrag



Risikosoner
• Demokratirollen

– Frie valg, ombud for innbyggere, interessekonflikter, 
habilitet, partilag

• Myndighetsrollen
– Tillatelser, påbud/forbud, tjenestetildeling, løyver

• Tjenesterollen
– Brukertilpasning og dialog

• Samfunnsutviklingsrollen
– Proaktiv, forhandle og være attraktiv, bygge arenaer 

• Eierrollen – forretningsdrift
– Eierstyring, styrerepresentasjon, kontroll, innsyn  



Den ideelle
tjenestemann/

politiker

Saklig
Faglig

Rettferdig
Nøytral

Rettesnor:
fellesskapets

beste/hjemmel i 
politiske vedtak

Egne
ambisjoner

i politikk
makt og
karriere
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Korrekt, habilt, etisk

Straffbar korrupsjon

Glidende overganger



Favorisering og regelomgåelse
Er ansatte eller folkevalgte i kommunen din noen gang tilbudt utilbørlig fordel, og når skjedde det i så 
fall sist? Prosent, n=1709-1715.
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Erfaringer siste år

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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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



Korrupsjonsformer

• Bestikkelser

• Bidrag til politiske partier eller kandidater

• Veldedige gaver

• Sponsing

• Utpressing

• Gaver, representasjon, utgiftsdekning

• Interessekonflikter

• Lobbyvirksomhet



Iverksetting

• Øverste politiske og administrative 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

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



Verktøy

http://www.ks.no/Portaler/Etikkportalen/Test-
etikken/Trafikklystest/

http://www.rakrygg.no/

http://www.ks.no/Portaler/Etikkportalen/Test-
etikken/Survey-2/



Støtt antikorrupsjonsarbeidet

• Bli medlem av Transparency International 
Norge!

www.transparency.no


