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AGENDA

► Hva er korrupsjon
► Korrupsjon og offentlige anskaffelser
► Avvisning som følge av korrupsjon
► Antikorrupsjon
► NS-ISO 37001 Ledelsessystem for antikorrupsjon

Standard Norge - Hva er korrupsjon og hvordan jobbe med antikorrupsjon?
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HVA ER KORRUPSJON

► Korrupsjonsbegrepet er et juridisk begrep, og er 
nærmere definert i ulike lands nasjonale 
lovgivning

► Straffeloven § 387. Korrupsjon

► Transparency international
«Korrupsjon er misbruk av makt i betrodde 
stillinger for personlig gevinst»

Standard Norge - Hva er korrupsjon og hvordan jobbe med antikorrupsjon?
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KORRUPSJON OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

Standard Norge - Hva er korrupsjon og hvordan jobbe med antikorrupsjon?
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► Stor iboende risiko
► Brukes som begrunnelse for 

prinsipper som konkurranse, 
dokumentasjonsplikt, offentlighet

► Grunnlag for avvisning   
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AVVISNING SOM FØLGE AV KORRUPSJON

► Oppdragsgiveren skal avvise en leverandør når han er 
kjent med at leverandøren (eller tilknyttede selskaper 
eller personer) er rettskraftig dømt eller har vedtatt et 
forelegg for korrupsjon (Siste 5 år)

► Leverandører som er dømt i utlandet, skal også avvises
► Egenerklæring/Politiattest/supplerende opplysninger
► Self-cleaning

- Gjort opp for seg
- Samarbeidet med myndighetene
- Egnede tiltak for å forebygge
- «Den nødvendige integriteten»

► Ingen undersøkelsesplikt med mindre det er uklart om 
det foreligger grunnlag for avvisning

Standard Norge - Hva er korrupsjon og hvordan jobbe med antikorrupsjon?
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HVA ER ET ANTIKORRUPSJONSPROGRAM

► En strukturert og risikobasert 
tilnærming for å forebygge korrupsjon i 
en virksomhet

► Et rammeverk som samler de 
elementer som til sammen skal sikre at 
virksomheten håndterer risikoen for 
korrupsjon

► Eksempler på elementer kan være 
styringsprinsipper, policyer, 
retningslinjer, prosesser, prosedyrer og 
kontrolltiltak

Policyer

Retningslinjer

ProsesserKontrolltiltak

Styring og 
kontroll
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► ISO-standard
- ISO 37001 (Anti-bribery Management Systems)
- ISO 19600 (Compliance management systems)

► Veiledning fra myndigheter
- UK Ministry of Justice
- US Department of Justice og Securities and 

Exchange Commission
- Økokrims 9 punkter

► Veiledning fra organisasjoner
- OECD
- Transparency International
- World Economic Forum/PACI
- International Chamber of Commerce
- NIRF – Veileder til compliancefunksjonen
- Association of Certified Fraud Examiners
- COSO

AKTUELLE STANDARDER/BESKRIVELSER AV «BESTE PRAKSIS»
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Økokrim

1.Organisering, opplæring, 
oppfølging og kontroll tilpasset 
virksomhetens 
forretningsoperasjoner og 
korrupsjonsrisiko.

2.Generelle instrukser og 
retningslinjer.

3.Korrupsjon eksplisitt tatt opp i de 
etiske retningslinjene.

4.Rutiner for håndtering av 
korrupsjonsspørsmål.

5.Gode manualer er ikke 
tilstrekkelig; etterlevelsen er 
avgjørende.

6.Kartlegging og identifisering av 
særlige risikomomenter.

7.Oppfølging ved konkrete spørsmål 
om hvordan operasjoner som kan 
medføre risiko, faktisk blir utført.

8.Innpode ledere om deres ansvar 
som ledere og forbilder, både når 
det gjelder å følge reglene og å 
varsle om avvik.

9.Jevnlig innskjerping og 
oppfriskning av rutiner.

OECD

1.strong, explicit and visible support 
and commitment from senior 
management 

2.A clearly articulated and visible 
corporate policy

3.Personal responsibility at all levels
4.Oversight and authority to report 

matters directly to independent 
monitoring bodies 

5.Ethics and compliance programs 
applicable to all and covering relevant 
risk areas

6.Risk based due diligence and active, 
communicative  risk mitigation related 
to third parties

7.Reasonably designed Internal 
controls to ensure fair and accurate 
books and records

8.Periodic training and communication
9.Measures to provide positive internal 

support 
10.Appropriate disciplinary procedures 
11.Guidance and protection of ethical 

standards
12.Periodic reviews

UK MoJ

1. Proportionate procedures
2. Top-level commitment
3. Risk Assessment
4. Due diligence
5. Communication (including

training)
6. Monitoring and review

US DOJ/SEC

1.Commitment from Senior 
Management and a Clearly 
Articulated Policy Against 
Corruption

2.Code of Conduct and 
Compliance Policies and 
Procedures

3.Oversight, Autonomy, and 
Resources

4.Risk Assessment
5.Training and Continuing Advice
6.Incentives and Disciplinary 

Measures
7.Third Party Due Diligence and 

Payments
8.Confidential Reporting and 

Internal Investigation
9.Continuous Improvement: 

Periodic Testing and Review
10.Mergers and Acquisitions: Pre-

Acquisition Due Diligence and 
Post-Acquisition Integration8

ISO 37001

1.Understanding context and risk
2.Leadership, roles and 

responsibilities
3.Anti-bribery policy
4.Risk assessments
5.Training
6.Financial and non-financial 

controls to manage risks
7.Due Diligence
8.Gifts, hospitality and donations
9.Raising concerns
10.Investigating and dealing with 

bribery
11.Performance evaluation and 

improvement

FORVENTNINGER
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Økokrim
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ISO 37001

1.Understanding context and risk
2.Leadership, roles and 

responsibilities
3.Anti-bribery policy
4.Risk assessments
5.Training
6.Financial and non-financial 

controls to manage risks
7.Due Diligence
8.Gifts, hospitality and donations
9.Raising concerns
10.Investigating and dealing with 

bribery
11.Performance evaluation and 

improvement

FORVENTNINGER
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NÆRMERE OM ISO 37001
ANTI-BRIBERY MANAGEMENT SYSTEMS

► Lansert i oktober 2016
► Inneholder krav og veiledning for å 

etablere, implementere, 
vedlikehold, gjennomgå og 
forbedre et ledelsessystem for 
antikorrupsjon

► Gjelder eksplisitt for 
antikorrupsjon, men et 
ledelsessystem kan dekke flere 
områder

► Er ment å kunne gjelde for alle 
virksomheter, uavhengig av type, 
størrelse mv.

► Mulighet for sertifisering
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TIL REFLEKSJON

► Hva er korrupsjonsrisiko?
► Når oppstår konsekvenser av mulig/påstått/faktisk korrupsjon?

Standard Norge - Hva er korrupsjon og hvordan jobbe med antikorrupsjon?
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