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Professor Suzanne Wennberg, Sverige:
Då ber jag att få hälsa alla välkomna till den här sessionen! Vi ska diskutera be-
stickelse och korruption, var någonstans gränsen för det straffbara området ska gå. 
Först vill jag säga att jag tycker att det är glädjande att så många har velat komma 
och vara med och diskutera det här ämnet. En av anledningarna till att vi ställer 
frågan var någonstans gränsen ska gå hänger ihop med att vi i Sverige, Norge och 
delvis i Finland, men inte i Danmark,  har använt metoden att vi så att säga har 
slipat ner brottsrekvisiten. När man får bevisproblem, är det ofta bekvämt att forma 
om brottsrekvisiten, så att man inte kräver fullt lika mycket som man krävde förut, 
ungefär som man gjort på narkotikabrottslighetens område. Men dessvärre ger det 
upphov till oklarheter. Ursprungligen var en muta någonting som man gav till en 
person i avsikt att påverka den personen i hans beslutsfattande, men på 40-talet 
någon gång i Sverige tog vi bort det kravet. Vi lät det ersättas av ett krav att man 
ska ge något till någon för hans tjänsteutövning, men vi kräver alltså inte att det 
ska finnas en avsikt att vilja styra den här personen i sitt beslutsfattande på något 
sätt. Vi kräver heller inte en avsikt hos lämnaren att vilja bli gynnad. I och med 
att man har tagit bort detta krav uppstår en väldig oklarhet: vad kräver man för att 
mottagandet skett för mottagarens tjänsteutövning? I Sverige har vi haft ett mål 
om bestickning mot TeliaSoneras verkställande och vice verkställande direktör. De 
ordnade en så kallad event och bjöd in ett par hundra personer till en föreställning 
på MammaMia och till en buffé. Sen gjorde de det misstaget att de bjöd även riks-
polischefen och han kontrade med att omedelbart polisanmäla hela arrangemanget. 
Då tog TeliaSonera tillbaka inbjudan. Skrev till alla hundratals personerna och tog 
tillbaka inbjudan, lade ner projektet, men åklagaren fortsatt ändå med processen. 
Ja, till slut blev de frikända, men det var väldigt mycket diskussion kring målet. 
Jag fick som straffrättare en förfrågan från SE-banken som undrade om de efter 
detta mål vågade fira ett stort jubileum. De undrade om de vågade  bjuda vem som 
helst och hur som helst. Kunde man bjuda personer både från näringslivet och från 
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det offentliga livet utan att riskera ansvar för bestickning? Det säger lite grann om 
oklarheten på området. 

Referent för dagens session är advokat Robin Oldenstam och korreferent är so-
renskriver Nils Dalseide från Oslo. Angående proceduren vill jag säga att i och med 
att alla talares tal kommer att bandas och skrivas ut, är det väldigt viktigt att vi får 
namn, titel och hemort på alla talare som vill vara med och debattera. Det vore därför 
bra om ni skriver de här uppgifterna på en lapp och lämnar till Louise som är sekre-
terare. Taletiden, när man talar från auditoriet är max. tio minuter och det är väldigt 
svårt att säga om det blir hård konkurrens om tiden. Det är en fördel om vi kan föra 
en dialog och bemöta varandra i den här debatten. Då börjar jag med att ge ordet till 
dig, Robin.

Advokat Robin Oldenstam, Sverige:
Tack så mycket. Då ska jag se om jag kan få den här att fungera. Ja, inledningsvis så 
får jag väl säga att jag är väldigt hedrad av att få vara här och tala till en så distingerad 
församling. Jag har förstått att en av förhållningsreglerna här är att man inte ska 
hänge sig åt att tala för mycket om sitt eget nationella rättssystem och det innebär att 
jag kommer att inleda med vad då som närmast är en dödssynd. Därför jag måste nog 
ändå kort beskriva mina egna personliga utgångspunkter för att man ska förstå detta. 
Jag är som sagt advokat, det innebär att mina erfarenheter på det här området bygger 
på praktisk rådgivning till klienterna i deras vardag. Och klienterna kommer ju inte 
och frågar om de får sätta in pengar på ett hemligt nummerkonto i Schweiz utan de 
kommer och frågar just den typen av frågor som vi hörde här nyss. Vi ska ha ett större 
event, vi ska fira någonting, ett 50 års jubileum, vi vill bjuda någon på en lunch. Och 
det uppstår frågor om detta kan vara straff bart eller ej. Man kan ha andra utgångs-
punkter naturligtvis som rättsveten skapsman, som lagstiftare och som domare. Jag är 
svensk. Det innebär att även om jag har kikat lite grann på hur mutlagstiftningen, när 
det gäller de rena reglerna, ser ut i de andra nordiska länderna, så är jag bara närmre 
bekant med den svenska lagstiftningen. Jag har dock uppfattat att det finns betydande 
likheter men det finns också olikheter i detaljerna som gör att man uppfattar en del av 
de här problemen som rätt olika i de olika länderna, kan jag tänka mig. Slutligen, de 
teser som jag har formulerat, åtminstone när det gäller en av teserna så har jag med-
vetet valt att vara ganska radikal för att försöka skapa ett bra underlag för debatt. Vi 
får väl se om jag har lyckats sen, om det blir mycket frågor och inlägg från auditoriet. 
Om jag då går vidare till dödssynden, nämligen att kort tala om det svenska systemet 
så är det ju så att mutlagstiftningen säger att den som erbjuder eller lämnar en arbets- 
eller uppdragstagare en förmån i samband med den här arbets- eller uppdrags tagarens 
tjänsteutövning kan dömas för bestickning. Samtidigt kan mottagaren dömas för 
mottagande av muta. Och det är ju då så att det här är ett rent handlingsbrott, det krävs 
ingen effekt, det krävs inte ens en konkret skada, det finns inga krav på uppsåt precis 
som Suzanne nämnde att korrumpera mottagaren. Alltgenom hederliga människor 
med alltigenom hederliga avsikter kan således träffas av straffbudet. Det är 
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tillräckligt att det finns ett väldigt löst samband mellan förmånen å ena sidan och 
tjänsteutövningen på den andra. Det är inte så att man i samband med ett beslut inför 
en myndighet bjuder ut beslutsfattarna, den typen av samband behöver inte finnas, 
det räcker med att det finns bara ett löst kommersiellt eller yrkesmässigt samband för 
att du ska kunna falla inom straffbudet. Och det här är tillämpligt enligt en lydelse 
som är likadan både för det offentliga och det privata. Det här innebär ju att mutbrot-
tet får en träffbild som omfattar företeelser som också kan utgöra en helt naturlig del 
av umgänget inom affärslivet, till exempel vid representation och så kallade events. 
Events är ju när man bjuder in, kanske till en årsstämma och i samband med det har 
något uppträdande och någon större middag och liknande. Och det innebär ju också 
att straffbudet träffar vad en stor del av yrkesverksamma människor i Norden gör 
varje dag. För det här väldigt mycket en del av vardagen för de som jobbar åtmins-
tone i näringslivet. Och då kokar det hela ner till bara om detta kan anses vara ”otill-
börligt”. Det är det enda som finns kvar när man tittar på detta som gör att det blir 
straffbart. Och vad säger då lagens förarbeten om detta rekvisit? Här tror jag finns det 
en likhet i de nordiska länderna, där man talar om att man ska göra en samlad bedöm-
ning vad avser otillbörigsrekvisitet. Och högsta domstolen i Sverige har sagt att det 
beror på sed och allmän uppfattning och det kan variera från tid till annan och inom 
olika verksamhetsområden. När jag föreläser för näringslivets representanter om 
detta och brukar nämna det här, brukar det framkalla skrattsalvor. För de inser hur 
svårt det blir då att avgöra vad som ska vara straffbart och vad som inte ska vara 
straffbart. Risken är ju naturligtvis att detta lånar sig till att ytterst handla om den 
skönsmässig bedömning hos den enskilde domaren. Det finns viss vägledning i för-
arbeten men det är mycket principuttalanden och väldigt lite vägledning i det kon-
kreta praktiska fallet. Vi har också fått ett antal fall från domstolarna som visar att det 
här nog är ett problem där man har dömt olika i första instans och andra instans, det 
är ju i och för sig inte så underligt, det händer, men när det händer ganska ofta kan 
man börja undra. När vi får experter som uttalar sig om hur det bör gå och man ser 
utgången blir väsentligen annorlunda kan också inträffa, men är en del av bilden. När 
vi får en spretig flora av domar, var och en kan vara välresonerad men när man tittar 
på helheten så är det svårt att riktigt få fram principerna, allt det här menar jag är 
tecken på att det här inte handlar om någonting annat än, åtminstone delvis handlar 
om mycket skönsmässiga bedömningar. Jag har då formulerat ett antal teser och nu 
lämnar jag förhoppningsvis dödssynden och går in på det som ska vara lite mera 
principiella frågor. Min första tes är att lagstiftningen inte uppfyller det grundläg-
gande rättssäkerhetskrav på klarhet. Jag har en andra tes som handlar om att man 
borde definiera muta närmare i lagstiftningen, naturligtvis hänger de samman, det har 
med klarheten att göra. Jag tänker inte hänge mig åt att här försöka formulera ett bät-
tre straffbud, det är alldeles för komplicerat och dessutom ganska tråkigt att lyssna 
på. Men jag kan konstatera att, när man har, såsom jag tror Suzanne uttryckte det, 
”hyvlat ner” alla de andra rekvisiten, så finns inget krav på någon avsikt och bara ett 
löst samband, då återstår bara detta till slut med otillbörlighets rekvisitet. Och då 
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menar jag att det inte är tillräckligt för att uppfylla grundläggande rättssäkerhetskrav 
och att man måste se över detta. Min tredje tes, som kan ses som den mest radikala, 
är den om att kriminaliseringen av den privata sektorn, eventuellt borde avskaffas. 
Man kan ju fråga sig, hur kan man ställa upp en sån tes. Ja, utgångspunkten för mig 
har varit att man ska inte straffbelägga olika handlingar om det inte finns tungt vä-
gande sakliga skäl. Backar man tillbaks i tiden så kan man ju konstatera att i de flesta 
länder så var inte det privata näringslivet föremål för den här regleringen, utan det var 
endast offentliga tjänstemän som var föremål för detta. Det är en relativt sen förete-
elser att man också bakar ihop det privata med detta. Man kan också konstatera att det 
finns väsentliga skillnader mellan de här båda sektorerna. När det gäller offentlig 
sektor så är det ju grundläggande rättsstatliga intressen som opartiskhet, objektivitet 
och likhet inför lagen som ska skyddas. Integritetskänsligheten där är enormt mycket 
större enligt principen om att Ceasars hustru får inte ens misstänkas. När det gäller 
det privata näringslivet så är det egentligen bara mekanismerna för marknadsekono-
min vi talar om. Nog så viktiga men inte alls lika känsliga. Principen om Ceasars 
hustru gäller inte där. Och det är också så att det privata näringslivet har så mycket 
andra mekanismer som ändå reglerar de här frågorna som ligger inom ramen för 
själva marknadsekonomin. Jag menar därför att man mycket väl kan överväga, des-
sutom är det ganska bra för tankens klarhet, vad skulle hände om man tog bort det här 
för det privata. Ja, man skulle kunna tänka sig att ersätta det med delvis frivillig up-
pförandekoder, det finns lojalitetsplikter i arbetsrättsliga avtal och uppdragsavtal och 
liknande som fyller ut mycket av detta och ändå ger en viss stadga åt vad man får eller 
inte får göra. Dessutom tror jag så att de flesta inser rent spontant vad man får och inte 
får göra, vad som kolliderar med lojalitetsplikter. Sanktionerna finns där ändå, till 
exempel kommersiella konsekvenser, den som inte följer upphand lingsordningar kan 
drabbas av olika konsekvenser, man kan bli svart listad, man kommer inte längre i 
fråga som en av leverantörerna till ett bolag. Det finns naturligtvis arbets- och avtals-
rättsliga påföljder. En arbets tagare som är illojal kan ytterst naturligtvis avskedas, en 
uppdragstagare kan också sägas upp och man kan framställa skadeståndsanspråk. Det 
finns andra straffstad gan den, jag vet inte hur det ser ut i de andra nordiska länderna 
men i Sverige har vi något som heter trolöshet mot huvudman som innebär att om du 
har fått ett uppdrag att för annan handha ekonomisk syssla och miss brukar det förtro-
endet så kan du dömas för brott. Där ligger ribban lite högre, men träffar definitivt 
skulle jag påstå, det här Schweiziska nummerkontot som vi talade om. Vidare då till 
referatets tes fyra, kriminaliseringen inom den offentliga sektorn borde begränsas. Ja, 
skälet till att jag anser det, det är att den offentliga sektorn inte är alldeles lätt att de-
finiera i varje givet ögonblick, den fluktuerar över tid. I grunden ligger ju myndig-
hetsutövning, det tror jag alla överens om att det ska skyddas, då är vi tillbaks till de 
grundläggande rättsstatliga intres sena. Där återfinns domare och naturligtvis besluts-
fattare på myndig heterna. Offentlig upphandling inom icke-konkurrensutsatta områ-
den, ja, det är ju också en del utav rättsstaten och en del av det monopol som finns där. 
Till exempel försvarsmakten, de köper in materiell. Vidare har vi i Sverige apotek, vi 
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har systembolag och det finns en del annan sådan verksamhet som är monopol. Då 
man alltså har satt marknadskrafterna ur spel, de som annars kan reglera en del av de 
här frågorna. Jag menar att övrigt offentligt ägd eller kontrollerad verksamhet som 
utgångspunkt ska kunna likställas med privat. Bara för att en politisk majoritet från 
en tid till annan tycker att man bör engagera sig i en viss typ av ägande, det kan vara 
kommunala bostadsbolag eller någonting annat, varför ska det påverka vad som är 
straffbart? Varför ska det kunna påverka straffvärdet? Och varför ska jag ens behöva 
fundera på om stat eller kommun äger hela eller delar av ett visst bolag och att det kan 
påverka de här frågorna? Jag tycker att den typen av verksamhet kan gott hanteras 
som om den vore privat, det vill säga tillbaks till tes nummer tre, antingen att den inte 
finns då en reglering för muta utan andra mekanismer kan få andra straffbud som 
hanterar det, eller som jag säger i min sista tes här, att mutlagstiftningen för den pri-
vata sektorn borde i vart fall regleras särskilt från den offentliga, det vill säga olika 
straffbud och med tydligare och högre trösklar i det privata därför att verk samheten 
är så olik den offentliga. En domare bör antagligen avhålla sig från att bjudas på 
luncher och annat om det inte är så att man måste kanske om man är mitt ute i skogen 
och man ska ha syn på någonting och det finns inget annat att göra än att låta sig 
bjudas av skogsbolaget. Men för det privata näringslivet så är det omöjligt att verka i 
en internationell miljö om man inte representerar och har events och annat, det är 
någonting helt annat. Därför krävs det andra trösklar och de bör framgå av själva 
straffbudet, då blir det också klarare i praxis vad som hänför sig till det ena och vad 
som hänför sig till det andra. Jag kan då konstatera återigen utan att ha någon närmre 
insikt att ett land som tycks ha det så här är Finland, där finns det en åtskillnad så vitt 
jag har kunnat se. Och från mina utgångspunkter så framstår det då som ett föredöme. 
Tack så mycket.

Professor Suzanne Wennberg, Sverige:
Tack, då överlämnar jag ordet till korreferenten Nils Dalseide. 

Sorenskriver Nils Dalseide, Norge:
Innledning
Om koreferatet  

I ”Vejledning for debatledere, referenter og korreferenter” for Det 38. Nordiske 
Juristmøde i København den 21-23. August 2008, pkt 3.2. Korre fe ren ten, første og 
andre avsnitt, heter det bl.a. følgende: 

”Under sectionsmødet er det korreferentens opgave at give kritisk analyse af og et 
konstruktivt modspill til referentens teser. Korreferenten bør søge at opstille antiteser, 
som kan danne grunnlag for den efterfølgende diskussion.  

Korreferenten bør foretage en vurdering av referentens synspunkter med særlig 
fremhævelse af de punkter, hvor referent og koreferent er uenige, eller af de punkter 
i øvrig, som korreferenten gerne ser satt under diskussion.”

I det nedenstående skal jeg forsøke å gjøre det. 



196 Robin Oldenstam

La meg videre innlede med å si at det er meget viktige problemstillinger som refe-
renten tar opp, både samfunnsmessig og juridisk sett. Referatet gir etter min mening 
et godt grunnlag for den videre diskusjonen.

Utsnitt av lovgivningen i Norden
Svensk	retts sentrale begreper vedrørende korrupsjon er nærmere beskre vet i pro-

satekst i referatet, men jeg tar likevel inn følgende fra Brottsbalken:
”17 kap. Om brott mot allmän verksamhet m.m.
7§ 
Den som till arbetstagare eller annan som avses i 20	kap.	2	§ lämnar, utlo var el-

ler erbjuder, för denne själv eller för annan, muta eller annan otill bör lig belöning för 
tjänsteutövningen, döms för bestickning till böter eller fängel se i högst två år.

Är brottet grovt, döms till fängelse, lägst sex månader och högst sex år. Lag 
(2004:404).

20 kap. Om tjänstefel m. m.
2§ 
Arbetstagare som, för sig själv eller för annan, tar emot, låter åt sig utlova eller 

begär muta eller annan otillbörlig belöning för sin tjänsteutövning, döms för mutbrott 
till böter eller fängelse i högst två år. Detsamma skall gälla, om arbets tagaren begått 
gärningen innan han erhöll anställningen eller efter det han slutat densamma. Är brot-
tet grovt, döms till fängelse, lägst sex månader och högst sex år.

Vad i första	stycket sägs om arbetstagare skall också tillämpas på
1. ledamot av styrelse, verk, nämnd, kommitté eller annan sådan myndig het som 

hör till staten eller till kommun, landsting eller kommunalförbund, 
2. den som utövar uppdrag som är reglerat i författning, 
3. den som omfattas av lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, 

m.m. eller annan som fullgör lagstadgad tjänsteplikt, 
4. den som utan att inneha anställning eller uppdrag som nu har sagts utövar 

myndighet, 
5. den som i annat fall än som avses i 1-4 på grund av förtroendeställning fått till 

uppgift att för någon annan 
a) sköta en rättslig eller ekonomisk angelägenhet,
b) genomföra en vetenskaplig eller motsvarande utredning,
c) självständigt sköta en kvalificerad teknisk uppgift, eller
d) övervaka utförandet av en sådan uppgift som anges i a, b eller c,
6. främmande stats minister, ledamot av främmande stats lagstiftande för sam ling 

eller ledamot av främmande stats organ motsvarande dem som avses i 1, 
7. någon som, utan att inneha anställning eller uppdrag som nu har sagts, utövar 

främmande stats myndighet eller utländskt skiljemannauppdrag, 
8. ledamot av kontrollorgan, beslutande organ eller parlamentarisk för sam ling i 

mellanstatlig eller överstatlig organisation där Sverige är medlem, och 
9. domare eller annan funktionär i internationell domstol vars domsrätt Sverige 

godtar. Lag (2004:785).”
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I dansk straffelov er bestemmelsen som omhandler korrupsjon/bestikkelse mv 
sålydende:

”§ 122. Den, som uberettiget yder, lover eller tilbyder nogen, der virker i dansk, 
udenlandsk eller international offentlig tjeneste eller hverv, gave eller anden fordel 
for at formå den pågældende til at gøre eller undlade noget i tjenesten, straffes med 
bøde eller fængsel indtil 3 år.

§ 144. Den, der i udøvelse af dansk, udenlandsk eller international offentlig tjene-
ste eller hverv, uberettiget modtager, fordrer eller lader sig tilsige en gave eller anden 
fordel, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 år.”

I norsk rett er bestemmelsene sålydende:
”§276a. For korrupsjon straffes den som 
a) for seg eller andre krever, mottar eller aksepterer et tilbud om en utilbørlig 

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

oppdrag. 
Med stilling, verv eller oppdrag i første ledd menes også stilling, verv eller opp-

drag i utlandet. 
Straffen for korrupsjon er bøter eller fengsel inntil 3 år. Medvirkning straffes på 

samme måte. 
   §276b. Grov korrupsjon straffes med fengsel inntil 10 år. Medvirkning straffes 

på samme måte. 
Ved avgjørelsen av om korrupsjonen er grov skal det blant annet legges vekt på 

om handlingen 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, om 
den har gitt betydelig økonomisk fordel, om det forelå risiko for betydelig skade av 
økonomisk eller annen art, eller om det er registrert uriktige regnskapsopplysninger, 
utarbeidet uriktig regnskaps dokumentasjon eller uriktig årsregnskap.”

Den norske straffeloven inneholder også straffebud som retter seg mot 
påvirkningshandel. 

Bestemmelsen er sålydende:
   §276c.1 For påvirkningshandel straffes den som 
a) for seg eller andre krever, mottar eller aksepterer et tilbud om en utilbørlig 

fordel for å påvirke utføringen av stilling, verv eller oppdrag, eller 
b) gir eller tilbyr noen en utilbørlig fordel for å påvirke utføringen av stilling, verv 

eller oppdrag. 
Med stilling, verv eller oppdrag i første ledd menes også stilling, verv eller opp-

drag i utlandet. 
Straffen for påvirkningshandel er bøter eller fengsel inntil 3 år. Medvirkning 

straffes på samme måte.”
Den finske lovgivningen er sålydende:
”16 KAP om Brott mot myndigheter
13 § (12.7.2002/604) 
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«Givande» «av» «muta»
Den som åt en tjänsteman för dennes verksamhet i anställningen utlovar, erbjuder 

eller ger en gåva eller någon annan förmån som är avsedd för tjänstemannen själv 
eller någon annan och som påverkar eller syftar till eller är ägnad att påverka tjäns-
temannens verksamhet i anställningen, skall för «givande» «av» «muta» dömas till 
böter eller fängelse i högst två år.

För «givande» «av» «muta» döms också den som för en tjänstemans verksamhet 
i anställningen till någon annan utlovar, erbjuder eller ger en gåva eller förmån som 
nämns i 1 mom.

14 § (24.7.1998/563) 
Grovt «givande» «av» «muta»
Om vid «givande» «av» «muta»
1) syftet med gåvan eller förmånen är att förmå den som saken gäller att i sitt 

anställningsförhållande handla i strid mot sin plikt till avsevärd nytta för den som ger 
mutan eller för någon annan eller till kännbar skada eller olägenhet för någon annan, 
eller

2) värdet «av» gåvan eller förmånen är avsevärt, 
och givandet «av» «muta» även bedömt som en helhet är grovt, skall gärnings-

mannen för grovt «givande» «av» «muta» dömas till fängelse i minst fyra månader 
och högst fyra år. 

14 a § (12.7.2002/604) 
«Givande» «av» «muta» åt riksdagsledamot
Den som åt en riksdagsledamot utlovar, erbjuder eller ger en gåva eller nå gon an-

nan orättmätig förmån som är avsedd för riksdagsledamoten själv eller någon annan, 
för att ledamoten på grund «av» förmånen i sitt uppdrag som riksdagsledamot skall 
verka för att ett ärende som är eller kommer att bli föremål för behandling i riksdagen 
avgörs på ett visst sätt, skall för «givande» «av» «muta» åt riksdagsledamot dömas 
till böter eller fängelse i högst fyra år.

18 § (12.7.2002/604) 
Juridiska personers straffansvar
På «givande» «av» «muta», grovt «givande» «av» «muta» och «givande» «av» 

«muta» åt riksdagsledamot tillämpas vad som bestäms om juridiska personers 
straffansvar.

30 KAP (24.8.1990/769) Om näringsbrott
7 § (24.8.1990/769) 
«Givande» «av» «muta» i näringsverksamhet
Den som utlovar, erbjuder eller ger
1) någon som är anställd hos en näringsidkare,
2) en medlem «av» förvaltningsrådet eller styrelsen i en sammanslutning eller 

stiftelse som idkar näring, eller en sådan sammanslutnings eller stiftelses verkstäl-
lande direktör, revisor eller likvidator eller
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3) någon som fullgör ett uppdrag för en näringsidkare
en orättmätig förmån («muta») som är avsedd för den mutade själv eller någon 

annan, för att förmå den mutade att i befattningen eller uppdraget gynna den som 
givit mutan eller någon annan, eller för att belöna den mutade för sådant gynnande, 
skall för «givande»	«av»	«muta»	i	näringsverksamhet dömas till böter eller fängelse 
i högst två år. 

8 § (12.7.2002/604) 
Tagande «av» «muta» i näringsverksamhet
Den som medan han eller hon
1) är anställd hos en näringsidkare,
2) är medlem «av» förvaltningsrådet eller styrelsen i en sammanslutning som är 

näringsidkare eller i en stiftelse som idkar näring, eller en sådan sammanslutnings 
eller stiftelses verkställande direktör, revisor eller likvidator, eller

3) fullgör ett uppdrag för en näringsidkare
för egen eller någon annans räkning begär eller på annat sätt tar initiativ för att 

få en «muta», tar emot eller godkänner en «muta» för att i anställningen eller upp-
draget gynna den som givit mutan eller någon annan, eller som be löning för sådant 
gynnande, skall för tagande	«av»	«muta»	i	närings	verk	sam	het dömas till böter eller 
fängelse i högst två år.

13 § (23.6.2005/465) 
Straffansvar för juridiska personer
På marknadsföringsbrott, konkurrensbrott, företagsspioneri, missbruk «av» 

företagshemlighet, «givande» «av» «muta» i näringsverksamhet och tagande «av» 
«muta» i näringsverksamhet tillämpas vad som föreskrivs om straffansvar för juri-
diska personer.

40 KAP (8.9.1989/792) 
Om tjänstebrott (12.7.2002/604) 
1 § (12.7.2002/604) 
Tagande «av» «muta»
En tjänsteman som för sin verksamhet i anställningen för egen eller någon annans 

räkning
1) begär en gåva eller någon annan orättmätig förmån eller på något annat sätt tar 

initiativ för att få en sådan förmån,
2) tar emot en gåva eller någon annan förmån som påverkar eller syftar till eller är 

ägnad att påverka hans eller hennes verksamhet i anställningen, eller
3) godtar en sådan gåva eller förmån som nämns i 2 punkten eller ett löfte eller 

erbjudande om en sådan,
skall för tagande «av» «muta» dömas till böter eller fängelse i högst två år.
Likaså skall en tjänsteman dömas för tagande «av» «muta», om han eller hon för 

sin verksamhet i anställningen godtar att en gåva eller annan förmån som nämns i 1 
mom. 2 punkten ges, utlovas eller erbjuds någon annan.
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En tjänsteman kan även dömas till avsättning, om brottet visar att han eller hon är 
uppenbart olämplig för sitt uppdrag.

2 § (12.7.2002/604) 
Grovt tagande «av» «muta»
Om vid tagande «av» «muta»
1) en tjänsteman uppställer mutan som villkor för sin verksamhet eller på grund 

«av» gåvan eller förmånen i sin anställning handlar eller har för avsikt att handla i 
strid mot sin plikt till avsevärd nytta för givaren eller någon annan eller till kännbar 
skada eller olägenhet för någon, eller

2) värdet «av» gåvan eller förmånen är avsevärt,
och tagandet «av» «muta» även bedömt som en helhet är grovt, skall tjänsteman-

nen för grovt tagande «av» «muta» dömas till fängelse i minst fyra månader och 
högst fyra år samt dessutom till avsättning.

3 § (12.7.2002/604) 
Mutförseelse
En tjänsteman som för egen eller någon annans räkning
1) begär en gåva eller någon annan orättmätig förmån eller på något annat sätt tar 

initiativ för att få en sådan förmån, eller
2) tar emot eller godtar en gåva eller någon annan förmån eller godkänner ett löfte 

eller ett erbjudande om en sådan,
så att förfarandet är ägnat att minska förtroendet för tjänsteutövningens opar-

tiskhet skall, om gärningen inte är straffbar som tagande «av» «muta» eller grovt 
tagande «av» «muta», för mutförseelse dömas till böter eller fängel se i högst sex 
månader.

4 § (12.7.2002/604) 
Tagande «av» «muta» som riksdagsledamot
En riksdagsledamot som för egen eller någon annans räkning
1) begär en gåva eller någon annan orättmätig förmån eller på något annat sätt tar 

initiativ för att få en sådan förmån, eller
2) tar emot eller godtar en gåva eller någon annan orättmätig förmån eller godtar 

ett löfte eller ett erbjudande om en sådan,
och lovar att i sitt uppdrag som riksdagsledamot på grund «av» förmånen skall 

verka för att ett ärende som är eller skall bli föremål för behandling i riks dagen av-
görs på ett visst sätt, skall för tagande «av» «muta» som riks dags ledamot dömas till 
böter eller fängelse i högst fyra år.

4 §
Förverkandepåföljd
Gärningsmannen eller den på vars vägnar eller till vars förmån han har handlat skall 

dömas att till staten förverka den mottagna gåvan eller förmånen eller dess värde.”
Dessverre har jeg ikke lykkes i å bringe klarhet i ordlyden i islandsk lovgivning 

på dette punkt. 
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Når det gjelder min gjengivelse av de enkelte lands rett ovenfor, er den tatt med 
i koreferatet for diskusjonens skyld, i det jeg antar at tilhørerne ikke på annen måte 
ville ha hatt tilgang til lovtekstene under diskusjonen.

Lovtekstene er lastet ned fra nettet, og jeg tar forbehold om at det kan hefte feil 
ved dem, f. eks. ved at det ikke er komplett eller at det er endringer som jeg ikke har 
fått med meg.

Jeg antar likevel at det kan være til nytte i diskusjonen om for eksempel utilbør-
lighetsbegrepet og fordelsbegrepet, samt muta/bestikkelse.

Drøftelsen	av	de	enkelte	teser	i	referatet
Utgangspunkter

Da det – ut fra referentens beskrivelse av svensk rett og lovtekstene i Sverige og 
Norge – synes å være betydelige materielle fellestrekk i reglene om korrupsjon i de 
nordiske land, har jeg valgt å fokusere på enkeltelementer i referatet, som jeg antar at 
vil kunne ha relevans for alle nordiske land. Da jeg ikke kjenner de aktuelle rettskil-
dene (f. eks. forarbeider og rettspraksis) i de andre nordiske land, vil jeg måtte bygge 
på norsk rett. Jeg antar imidlertid at de prinsipielle betraktningene på basis av norsk 
rett, likevel vil kunne være relevante også for de andre nordiske lands rett. 

Jeg skal behandle hver tese for seg, og bygger da mine kommentarer på tesen 
og det tekstlige grunnlaget for den slik det er angitt i referentens tekst. Da tesene og 
problemstillingene går noe over i hverandre, kan det dessverre ikke unngås at det blir 
noe gjentakelse.

TES 1: Nuvarande lagstiftning kring bestickning och mutbrott är alltför vidsträckt 
och uppfyller inte grundläggande rättssäkerhetskrav på klarhet. Oklar heten medför 
bl.a. att företeelser, som får anses utgöra normalt umgänge inom affärslivet, till synes 
faller inom det straffbara området, vilket skapar osäker het och ökade transaktions-
kostnader. Oklarheten bidrar också till att skymma det som borde vara lagstiftningens 
huvudsakliga skyddsområde, näm ligen korruption vid myndighetsutövning, viss of-
fentlig upphandling och andra centrala, samhällsfunktioner.

Er lovgivningen ”alltför vidsträckt och uppfyller inte grundläggande rättssäker-
hetskrav på klarhet”.

Jeg vil innledningsvis kort bemerke at bruk av en rettslig standard i et straffebud 
langt fra alltid er til ugunst for den mulige lovbryteren. Straffe budets fleksibilitet 
skal også sikre at de ikke-straffverdige forhold faktisk ikke kriminaliseres. I denne 
sammenheng gjør bruken av begrepet ’utilbørlig’ at dom stolene kan ta hensyn til 
individuelle variasjoner i hvert enkelt tilfelle, og særlige karakteristika kan for ek-
sempel føre til at fordelsoverføringer av høy verdi i gitte sammenhenger ikke anses 
’utilbørlige’. Jeg kommer nærmere til bake til dette senere.

Hvorvidt en regel oppfyller krav til klarhet, kan etter mitt syn ikke avgjøres uten 
at regelen vurderes opp mot de normer for krav til klarhet som antas å gjelde for 
denne typen rettsregler. Det er etter mitt syn ikke tilstrekkelig å anføre at regelen 
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burde ha vært klarere på generelt grunnlag, da det uansett er et viktig mål at ethvert 
straffebuds handlenorm bør være så klar som mulig. 

Det alminnelige krav om forutsigbarhet for om man handler i tråd med eller bry-
ter et straffebud, bygger både på konstitusjonen i de enkelte land og på annen intern 
lovgivning. 

Sentralt står imidlertid også internasjonale rettsregler. For så vidt gjelder korrup-
sjon, bestikkelser mv., kommer de folkerettslige regler inn på to plan, først gjennom 
forbudet mot å ha straffebud som ikke tilfredsstiller EMK art 7 og EMD´s krav om 
at ”the provisions must be sufficiently foreseeable and accessible”. Dernest gjennom 
andre folkerettslige forpliktelser. Ved tiltredel sen av ”The Criminal Law Convention 
on Corruption” av 27. januar 1999 i Strasbourg, forpliktet Norge seg til å: 

“adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as 
criminal offences under its domestic law, when committed intentio nally, the promis-
ing, offering or giving by any person, directly or indirectly, of any undue	advantage 
to any of its public officials, for himself or herself or for anyone else, for him or her 
to act or refrain from acting in the exercise of his or her functions.”  

Uthevingen og understrekingen er foretatt av meg.
Er kriteriene i ordlyden i strid med klarhetskravet i internasjonal rett?
Jeg behandler først spørsmålet om straffebudets grunnbegrep ’utilbørlig’ eller 

’otillbörlig’ kan tenkes å komme i strid med de folkerettslige normer mht klarhet og 
forutsigbarhet. Kravet til ’förutsebarhet’ er hjemlet i EMK artikkel 7, og er et element i 
konvensjonens materielle krav til utformingen av straffe bud. Det brukes noe forskjel-
lige begreper om dette kravet til straffebud i den nord europeiske juridiske teori knyt-
tet til EMD´s praksis, så som f. eks. ’Bestimmt heits- und Klarheitsgebot’,1 krav om at 
”lagen på et någorlunda tydlig sätt preciserar vilka handlingar som är straffbara”2 og 
kravet til ”retsreglernes tilgængelighet og retstilstandens foudsigelighed.”3

Uansett hvilke begreper som benyttes i ordlyden i en strafferettslig lovtekst, vil 
lovteksten gi rom for ulike tolkningsalternativer. Langt på vei de fleste begreper – 
også begreper brukt i straffebestemmelser – vil ha randsoner, og den nærmere av-
grensningen av straffebudets innhold må avgjøres ved tolkning. Den omstendighet at 
begreper i straffebestemmelser har en uklar ordgrense, og at den nærmere avgrens-
ningen av virkeområdet må avklares ved tolkning, er ikke ansett å være problematisk 
i forhold til klarhetskravene i folkeretten. 

Klarhetskravet i EMK tar ikke sikte på å regulere selve lovgivnings metodikken i 
de enkelte land. Det er opp til det enkelte land å innfri konvensjonens krav, men på 
1  Jf. f. eks.	 Christoph	Grabenwarter, Eurpäische Menschenrechtskonvention, 2. Auflage, C.H. Beck 
Manz,2005 side 341 flg. Motsatsen til et klarhetskrav er et ubestemthetsforbud, se Dan	Frende, Den straf-
frättsliga legalitetsprincipen, Juridiska föreningens i Finland publikationsserie N:o 52, 1989, side 238 flg 
om ”obestämdhetsförbudet”.
2  Jf. f. eks. Hans	Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, en kommentar til Europaknventio-
nen om de mänskliga rättigheterna, Norsteds Juridik, Tredje upplagan, 2007, side 295.
3  Jon	Fridrik	Kjølbro, Den Europæiske Menneskerettighedskonvention – for praktikere, 2. Udgave, Ju-
rist- og Økonomforbundets Forlag, 2007, side 504.
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den måte landet selv finner hensiktsmessig. Etter praksis fra EMD skal klarhetskravet 
vurderes ut fra en totalvurdering hvor lovbegrepet (ordlyden) i seg selv er ett av flere 
elementer. Begrepet ’utilbørlig’ er etter sin art en rettslig standard, og er – når det står 
alene – neppe tilstrekkelig mht klarhet og tilgjengelighet. Begrepet står imidlertid 
ikke alene i det aktuelle rettskildebilde, i det både lovmotiver og tidligere rettspraksis 
supplerer ordlyden, og er tilgjengelige for de som ønsker å finne ut hva som er straff-
bart og hva som ikke er det.

I forarbeidene til den norske straffelov § 276a4 fremgår det at enkelte begreper 
skal tolkes i samsvar med tidligere rettspraksis. Det gjelder rettspraksis knyttet til de 
straffebud som den generelle regelen mot korrupsjon erstatter.5 Det heter bl. a. at: 

”En fordel kan bare gi grunnlag for straff om den er «utilbørlig». Det må foreligge 
et klart klanderverdig forhold for at bestemmelsen skal kunne anvendes. I utgangs-
punktet må det legges til grunn at handlinger som i dag gir grunnlag for straff etter 
straffeloven § 112, § 113, § 114 eller § 405b, eller markedsføringsloven § 6, skal 
kunne straffes også etter straffeloven § 276a.” 

Derved er utilbørlighetsbegrepet innsnevret gjennom dets relasjon til allerede ek-
sisterende rettspraksis, som også er tilgjengelig for brukerne.

I tillegg til å knytte utilbørlighetsbegrepet til eksisterende rettskilde faktorer, 
heter det i de spesielle motiver til bestemmelsen følgende om anvendelsen av 
utilbørlighetsbegrepet6:

”Dersom fordelen har en økonomisk verdi, vil denne verdien utgjøre et naturlig 
utgangspunkt for utilbørlighetsvurderingen. Mindre verdifulle gaver og andre forde-
ler som det vil stride mot den alminnelige rettsbevissthet å kriminalisere, er ikke å 
anse som utilbørlige. En fordel som må regnes som et naturlig uttrykk for anerkjen-
nelse av utført arbeid, vil på ingen måte kunne anses utilbørlig. Fordeler som mottas 
i forbindelse med vanlig representasjon, eller som mottakeren i henhold til sedvane 
eller interne retningslinjer har an led ning til å motta, vil sjelden være å anse som 
utilbørlige. Dersom kontor perso nalet ved en domstol hver jul mottar konfekt eller en 
flaske vin fra en lokal advokat, kan det derfor ikke reageres med straff. Heller ikke 
vil det være utilbørlig å gi bort eller motta reklamegjenstander eller andre mindre 
verdifulle gaver. Det kan ikke gis noe generelt svar på hvor verdifull en gave eller en 
annen fordel kan være, uten at den må karakteriseres som utilbørlig. Util bør lig hets-
terskelen kan variere fra virksomhetsområde til virksomhets område, fra bedrift til 
bedrift og fra etat til etat. 

Utfallet av utilbørlighetsvurderingen vil kunne avhenge av partenes stilling eller 
posisjon, samt av forholdet dem imellom. Dersom eksemplet ovenfor endres slik 
at det er en dommer som mottar en gave fra en advokat, og dette skjer kort tid etter 
at dommeren har avsagt en dom i favør av en av advokatens klienter, kan forholdet 
lettere få et utilbørlig preg. Dette gjelder selv om dommeren bare mottar en mindre 
4  Jf. Ot. prp. nr. 78 (2002-2003) side 13 første spalte.
5  Jf. Ot. prp. nr. 78 (2002-2003) side 55 første spalte.
6  Jf. Ot. prp. nr. 78 (2002-2003) side 55 første spalte til side 56 andre spalte.
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verdifull gave. Ytes gaven rett før dom faller, vil den vanligvis være utilbørlig (men 
ikke hvis gaven har en naturlig foranledning, som dommerens 60-årsdag). Personer 
som utøver kontroll funksjoner må også finne seg i å være underlagt en streng norm. 
Omvendt kan relativt verdifulle gaver være akseptable i situasjoner hvor personer i 
andre stillinger og posisjoner er involvert. Ansatte i serviceyrker vil ofte kunne motta 
relativt verdifulle gaver fra kunder, uten at dette kan sies å være utilbørlig. 

Formålet bak en ytelse vil stå sentralt i en utilbørlighetsvurdering. Dersom det lar 
seg bevise at fordelen var ment å påvirke den passive bestik kers utøvelse av en stil-
ling, et verv eller et oppdrag, vil den normalt være utilbørlig. Dette forutsetter likevel 
at den passive bestikker forstod dette, eller i det minste holdt det for overveiende 
sannsynlig, jf straffeloven § 40 første ledd og § 42 første ledd . 

Åpenhet i forhold til arbeids- eller oppdragsgiver vil ofte innebære at en fordel 
ikke kan betraktes som utilbørlig. I privat virksomhet vil det sjelden være naturlig å 
karakterisere selv en verdifull gave som utilbørlig, dersom arbeids- eller oppdrags-
giver er gjort kjent med den. I offentlig sektor kan det lettere tenkes at en fordel må 
sies å være utilbørlig selv om mottakeren har gjort sine overordnede kjent med at den 
ytes, se NOU 2002:22 side 39. 

Dersom en ansettelses- eller oppdragsavtale sier noe om hvilke gaver eller andre 
fordeler den ansatte eller oppdragstakeren kan motta, vil innholdet i avta len måtte 
tillegges vesentlig betydning i en utilbørlighetsvurdering. Det samme gjelder for 
interne retningslinjer i den enkelte bedrift, organisasjon eller etat. Dette betyr li-
kevel ikke at ethvert brudd på interne regler eller retnings linjer kan straffes etter § 
276a. Også i slike situasjoner må det foreligge et klart klanderverdig forhold for at 
bestemmelsen skal komme til anvendelse. 

Dersom det ikke er utarbeidet retningslinjer for hvilke gaver en arbeids- eller 
oppdragstaker har anledning til å motta, må det ses hen til hva som er sedvan-
lig innenfor det aktuelle livs- eller virksomhetsområdet. Særlig i privat sektor vil 
det kunne være store forskjeller i sedvane fra bransje til bransje og fra bedrift til 
bedrift. 

På noen livs- eller virksomhetsområder kan det ha dannet seg en «ukultur» i 
form av en aksept av utilbørlige fordeler. Påtalemyndigheten og dom stolene skal 
ikke være forhindret fra å strafforfølge slike fordeler. Sedvane på det aktuelle om-
rådet utgjør et sentralt moment i utilbørlighetsvurderingen, men er ikke uten videre 
avgjørende for hvor grensen for det utilbørlige skal trekkes. 

På områder hvor en bransjeorganisasjon har utarbeidet retningslinjer for hvilke 
gaver og andre fordeler som kan mottas, og under hvilke omstendig heter, er det 
grunn til å legge vekt på om disse retningslinjene er brutt. 

Generelt må det legges til grunn at offentlige tjenestemenn må finne seg i å være 
underlagt en strengere norm enn personer som arbeider i privat virksomhet. Dette 
kan likevel ikke gjelde uten unntak. Det er for eksempel grunn til å anta at personer 
som arbeider for en ikke-statlig organisasjon med et ideelt formål, må finne seg i 
være underlagt en relativt streng norm. 
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I offentlig sektor vil tjenestemannsloven § 20 kunne gi en viss veiledning. Be-
stemmelsen forbyr en embets- eller tjenestemann å motta «gave, provisjon, tjeneste 
eller annen ytelse som er egnet til, eller av giveren er ment, å påvirke hans tjenest-
lige handlinger, eller som det ved reglement er forbudt å motta». Dersom en gave 
bryter med tjenestemannsloven § 20, må det som oftest legges til grunn at den også 
kan gi grunnlag for straff etter straffeloven § 276a. Departementet antar likevel at 
utilbørlighetsnormen i § 276a ikke i alle sammenhenger er like streng som normen 
i tjenestemannsloven § 20, se NOU 2002:22 side 39. 

Det kan ofte være vanskelig å trekke grensen mellom ulovlig smøring og lov-
lige aktiviteter, for eksempel i markedsføringsøyemed. For offentlig ansatte gjelder 
det en streng norm i slike sammenhenger. Legemiddelforskriften § 13-7 femte ledd, 
omtalt under punkt 3.4, er illustrerende. Selv offentlig ansatte må imidlertid kunne 
akseptere en invitasjon til en konsert, en middag eller et annet liknende arrange-
ment betalt av andre enn arbeidsgiver, hvor også repre sen tanter for andre virksom-
heter eller etater er invitert, uten å stå i fare for å bli dømt for korrupsjon. Dette må 
gjelde selv om arrangementet ikke innebærer noe faglig opplegg. 

I forretningslivet antar Straffelovrådet at det normalt ikke vil være util bør lig 
med studiereiser, kurs og konferanser som bekostes av noen som ønsker å markeds-
føre et produkt, så lenge innholdet i et program ligger innenfor forsvarlige rammer 
og det foreligger åpenhet om forholdet, se NOU 2002:22 side 39. Departementet 
er enig i dette. 

Det kan være store forskjeller fra land til land i forretningsmoral, for valt nings-
skikk og sedvane. Etter departementets oppfatning kan utilbørlighets vurde ringen 
ikke stå upåvirket av forholdene i et annet land hvor bestikkelsen mottas eller ytes, 
eller hvor den passive bestikker har sitt virke. Det er for eksem pel ikke uvanlig at 
offentlige tjenestemenn i en del land nekter å gjøre jobben sin, med mindre de mot-
tar penger for det. Slike betalinger omtales gjer ne som «facilitation payments» og 
vil kunne rammes av utkastet, men bare dersom fordelen som tilbys eller gis den 
utenlandske tjenestemannen, er util bør lig. En del slike betalinger kan ikke karakte-
riseres som utilbørlige. Den som ser seg tvunget til å betale en utenlandsk offentlig 
tjenestemann et mindre beløp for å få tilbake passet sitt, eller for å få lov til å reise 
ut av landet, kan derfor ikke straffes etter forslaget. For øvrig må det også i disse 
situasjonene utøves et skjønn, hvor sentrale momenter vil være ytelsens verdi, samt 
om den bryter med lov eller sedvane, jf nærmere punkt 5.3.5 foran med sitat fra de 
forklarende merknader til europarådskonvensjonen (punkt 38).”

Straffelovrådets vurdering er også omhandlet i forarbeidene.7 Den er sålydende:
”Korrupsjon dreier seg om smøring og bestikkelser i offentlig eller privat virk-

somhet. Motivet er som regel å oppnå særlige fordeler, hvilket fører til at det skjer 
brudd på rettslige krav eller etiske normer.

Korrupsjonsbegrepet er ikke entydig gitt, men det forutsetter at det skjer en 

7  Se NOU 2002:22 kapitel 5.
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samhandling mellom minst to personer, og da ofte slik at begge kan bebreides 
handlingen.

Den enkle form for korrupsjon foreligger der det skjer et klart brudd på rettslige 
normer mot kontant betaling, for eksempel når den ansatte gir kunden betydelige ra-
batter for varer, men mottar til gjengjeld en pengeytelse til egen konto. Den motsatte 
ytterlighet er korrupsjon med indirekte belønning hvor ytel sene og gjenytelsene først 
balanseres over lang tid, samtidig som de nor mer som brytes, ikke fremgår klart.

Kriminalisering av korrupsjon i det offentlige må ses i sammenheng med det 
alminnelige saklighetskrav som gjelder all utøvelse av offentlig myndighet. Sammen 
med habilitetsregler og andre bestemmelser, bidrar forbud mot korrupsjon til at det 
i offentlig virksomhet ikke finner sted utenforliggende påvirkning og derved uriktig 
tjenesteutøvelse.

At det treffes uriktige offentlige vedtak som følge av korrupsjon, er i seg selv 
meget uheldig. Men også for det tilfellet at tjenestemannen ikke yter gjengjeld i form 
av en uriktig tjenestehandling, gjør han seg sårbar for press ved å motta en bestik-
kelse. Og under enhver omstendighet vil mottagelse av bestikkelser bli oppfattet av 
allmennheten dit hen at uriktige tjenestehandlinger finner sted. Dette er i seg selv 
ødeleggende for folks tillit til forvaltningens upartiskhet og integritet. Et vesentlig 
hensyn ved kriminalisering av korrupsjon er hensynet til allmennhetens tillit til den 
offentlige virksomhet i alle dets former. En slik tillit er en forutsetning for et stabilt 
demokrati. Forbud mot så vel aktiv som passiv korrupsjon i offentlig sektor kan be-
grunnes i hensynet til å opprettholde en velfungerende offentlig administrasjon.

I relasjon til ansatte kjennetegnes korrupsjonshandlingen ved svikaktig og il-
lojal opptreden. Ansatte har innenfor arbeidsavtalen en plikt til å ivareta og fremme 
arbeidsgivers interesser. Å ta imot bestikkelser vil normalt krenke disse interes-
sene. Dette gjelder både i offentlig og privat virksomhet. Forretningsavtaler kan 
bli mindre inntektsgivende, og foretakets omdømme og til lit utsettes for skade. 
Hensynet til vern om eiendom og foretak tilsier således forbud mot korrupsjon. 
Dertil kommer at korrupsjon virker konkurranse vridende og er illojal overfor andre 
næringsdrivende og forbrukerne. Forbud mot så vel aktiv som passiv korrupsjon i 
næringslivet kan således også be grun nes i hensynet til den frie konkurransen og til 
fremme av et vel fungerende marked.

En korrupsjonshandling vil videre ofte føre med seg nye tilfeller av korrupt at-
ferd samt annen form for kriminalitet, slik som utpresning, trusler, dokumentfalsk, 
regnskapsovertredelser, skatte- og avgiftsunndragelser m.m. Straffebud rettet mot 
bestikkelser er slik sett også et middel rettet mot svart økonomi.”

I det forarbeidene samlet sett gir omfattende føringer for regelens an-
vendelsesområde har, jeg funnet det forsvarlig å gjengi så vidt mye av teksten.

Som det fremgår av gjengivelsen av de spesielle motiver til lov bestem mel sen, 
er det angitt en rekke tilleggskriterier og begrensninger samt eksemplifikasjoner til 
hjelp for å klarlegge utilbørlighetsbegrepets randsone. 
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Etter min oppfatning er den angitte bestemmelse ikke i strid med kravene til 
klarhet, forutberegnelighet og tilgjengelighet i EMK art 7 hensett til retts praksis fra 
EMD. Den svenske folkerettsjuristen Hans Danelius opp sum me rer rettstilstanden 
på god måte, i det han uttaler8: 

”Kravet på att straffbestämmelser skall vara tydliga måste ges en rimlig til-
lämpning. Det är sällan møjligt att utforma ett straffstadgande så att gränsen för 
det straffbara området blir helt tydlig. Det kan knappast undvikas att vissa straff-
bästämmelser innehåller allmänna kriterier som ’utillbørlig’, ’oskälig’ e.d. Det kan 
också förekomma at en straffbestämmelse hänvisar til god sed på nogåt visst verk-
samhetsområde, där det kan ha utbildats etiska regler som för utsätts vara vägle-
dande. Det är under alla förhollanden klart att det kvarstår ett utrymme för tolkning 
även av straffstadganden, vilket gör att det, särskilt för en lekman men ibland också 
för en expert, är osäkert om vissa handlingar utgör brott. Kravet på att straffag skall 
vara tydlig kann därför ofta inte inne bära mera än att en person genom att rådfråga 
en juridisk kunnig person skall kunna få reda på om han genom att företa en viss 
handling risikerar att komma i konflikt med lagen.”    

Den oppsummering som Danelius her foretar når det gjelder kravene til klar-
het, forutsigbarhet og tilgjengelighet, er helt overensstemmende med al minne lig 
oppfatning.9 Det har også god dekning i premisser i avgjørelser fra EMD, hvor 
kriteriet ofte er beskrevet som et krav om ’legal certainty’, ’clarity of criminal 
legislation’og ’accessible and foreseeable’.10

Hvis handlingens straffbarhet følger av allerede etablert fast rettspraksis, kan 
det neppe tenkes å foreligge krenkelse etter EMD`s praksis.11 Men det er også 
akseptert at nasjonalstaten vedtar bestemmelser med kriterier som er ment å  
 
 

8  Jf. Danelius, op. cit. side 297-298. 
9  Jf. bl.a. Grabenwarter op. cit. side 342-342, Kjølbro, op. cit., side 504-505, Peer	 Lorentzen,	 Lars	
Adam	Reehof,	Tyge	Trier,	Nina	Holst-Christensen,	Jens	Vedsted-Hansen, Den Europæiske Menneskeret-
tighetskonvention med kommentarer, Jurist- og Økonomforbundets forlag, 2003, side 372-373, Pieter	
van	Dijk,	Fried	van	Hoof,	Arjen	van	Rijn,	Leo	Zwak, Theory and practice of the European Convention 
on Human Rights, Fourth Edition, 2006 side 654-656, Jacobs	and	White, The European Convention on 
Human Rights, Third Edition, 2002, side 191, DJ	Harris,	M	O´Boyle,	C	Warbrick, Law of the European 
Convention on Human Rights, 1995, side 278-279,	Erik	Møse, Menneskerettigheter, Cappelen Akade-
misk, Oslo, 2002, side 396-398, Jørgen	Aall, Rettergang og menneskerettigheter, Bergen 1995, side 280-
281 og samme forfatter i Rettsstat og mennskerettigheter, Fagbokforlaget 2004, side 99 flg, og Asbjørn	
Strandbakken, Grunnlovens § 96, Jussens venner, 2004 side 166 flg.
10  Se bl.a. avgjørelsene i EMD: Handyside mot UK av 07.12.1976, Sunday Times I 26.04.1979, Kokkanis 
mot Hellas 25.05.1993, S.W og C.R mot UK, begge 22.11.1995, Cantoni mot Frankrike av 15.11.1996, 
Grigoriades mot Hellas av 25.11.1997, Larissis mot Hellas av 24.02.1998, Schimanek mot Østerrike av 
01.02.2000, Streletz  med flere og H. W. mot Tyskland, begge av 22.03.2001Baskaya og Okcuglu og 
E.K. mot Tyrkia 07.02.2002, Radio France mot Frankrike av 30.03.2004, og Pessino mot Frankrike av 
10.10.2006.
11  Se særlig Kokkanis mot Hellas 25.05.1993
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skulle utvikle sitt konkrete innhold gjennom rettspraksis, forutsatt at en slik grad vis  
utvikling ligger innenfor kjernen av straffebudet og med rimelighet kan forutses.12

Det er grunn til å merke seg at kriminalisering innenfor den utviklings ramme som 
”common law” representerer, også er akseptert av EMD innenfor visse rammer.13

At en handlemåte – uten å komme i strid med EMD´s praksis – kan krimi na liseres 
på basis av såkalte rettslige standarder som utvikler sammen med oppfatningen i 
samfunnet er neppe tvilsomt.14 

Det er ytterligere et par forhold i praksis fra EMD som synes særlig rele-
vante når det gjelder kriminalisering av korrupsjon, bestikkelser mv. Menne ske-
rettighetsdomstolen har lagt til grunn at kravet til graden av for utsig barhet av henger 
både av innholdet i den aktuelle bestemmelse, det aktuelle retts område den gjelder 
for, og hvilke adressater den retter seg i mot.15 Hvis adres sa tene utfører ervervsmes-
sige aktiviteter – er dette et moment som etter EMD´s praksis kan medføre at man må 
tåle noe mindre forutsigbarhet om man kun leser ordlyden.16 Denne tilnærmingen er 
naturlig og også i norsk rett er det slik at man forutsettes å sette seg inn i gjeldende 
regelverk når man begir seg inn på et forretningsområde.

Videre skal det ses hen til det virksomhetsområde bestemmelsen gjelder. Etter 
min mening kan det vanskelig tenkes noen annen betryggende og effektiv måte å 
kriminalisere korrupsjon og bestikkelser på enn gjennom bruken av et gene relt, flek-
sibelt og dynamisk begrep, som angitt i sitatet fra forarbeidene oven for.  I tillegg til 
dette kommer at hensynet til å kunne operere i ytter gren sene for fordelsoverføringer 
neppe er særlig beskyttelsesverdig, og at straff reaksjonene i dette nedre grenseom-
råde heller neppe ville kunne bli utpreget følbare.

Etter dette antar jeg at begrepet ’utilbørlig’ – anvendt korrekt i det sam le de retts-
kildebilde – ikke kommer i strid med kravene til klarhet, forutsig barhet og tilgjenge-
lighet i EMK art 7.

Er kriteriene i ordlyden i strid med klarhetskravene i Grunnloven eller nasjo nale 
rettskilder for øvrig?

Jeg kjenner ikke rettskildebildet i de andre nordiske land, men antar at det ikke vil 
være ekstremt ulikt rettskildebildet i Norge.17

12  Se her særlig S.W og C.R dommene mot UK, begge 22.11.1995. Se også Eurfinacom mot Frankrike av 
07.09.2004.
13  Se Danelius, op. cit. side 299 med henvisning til EMD praksis. Se om dette også Jørgen	Aall, Rettsstat 
og menneskerettigheter, side 111 flg.
14  Se særlig Cantoni mot Frankrike av 15.11.1996. Fra de nordiske land se også Lauridsen mot Danmark 
av 29.06.2000 hvoretter et konfiskasjonsbeløp etter ulovlig fiske utmålt i tråd med tidligere rettspraksis, 
ikke kom i strid med EMK art 7. Se også Custers, Deveaux og Turk mot Danmark av 03.05.07, hvor det 
ble lagt vekt på at bekjentgjørelsen om at det krevdes tillatelse for ferdsel i nærhet av radarstasjonen på 
Thulebasen på Grønland var utstedt etter ”fast praksis”. Det ble også lagt vekt på informasjon gitt i forar-
beidene.
15  Se bl.a. Cantoni mot Frankrike av 15.11.1996 og senest K.A og A.D mot Belgia av 17.02.2005.
16  Jf. Kjølbro, op. cit. side 505 med utførlig henvisning til rettspraksis fra EMD.
17  Jf. f. eks. Frende, Op. cit., side 251.
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I norsk rett oppstilles det krav om ’klar hjemmel’ for å ilegge straff. Ved tolkingen 
av loven legges det imidlertid vekt på momenter som ikke i samme grad er tilgjenge-
lige for den vanlige borger, f. eks. hva som fremgår av lov motiver og rettspraksis.18 
Legalitetsprinsippet innen strafferetten er helt grunn leggende for alle de nordiske 
land, og har sannsynligvis i stor grad det samme innhold i våre land.19

Lovgiver har vurdert vaghetsaspektet ved korrupsjonsbestemmelsen. I for ar-
beidene heter det om dette bl.a.:

”Etter departementets syn tilfredsstiller forslaget til ny § 276a de krav som med 
rimelighet må stilles til klarhet og forutberegnelighet. Det er ikke gitt at en mer de-
taljert gjerningsbeskrivelse ville ha skapt noen større grad av klarhet og forutbereg-
nelighet. Enkle og oversiktlige straffebud som henviser til den alminnelige dom over 
en handling, for eksempel gjennom et krav om util bør lighet, vil ofte kunne fremstå 
som mer instruktive for ikke-jurister enn en gjer ningsbeskrivelse som er juridisk mer 
stringent, men som kanskje er vanskeligere å forstå for en lekmann. Se i denne ret-
ning også Andenæs, Almin nelig strafferett (4. utgave, Oslo 1998) side 115. I tillegg 
kommer at faren er stor for at en mer detaljert formulering ikke vil fange opp alle de 
tilfeller man ønsker å ramme gjennom forslaget.”20 

På mange måter er atferdskriteriene på dette området beslektet med habilitetsre-
glene for offentlige og private forhold. De har også gjennomgått en dynamisk utvik-
ling, og det kan neppe være tvilsomt at det i dag er langt strengere normer for uav-
hengighet, habilitet og rolleryddighet enn det var for f. eks. 25 år siden. Det skyldes 
at slike normer følger oppfatningene i samfunnet, som igjen gjenspeiler samfunnets 
løpende behov. Det er spesielt viktig at normer som har som erklært siktemål å opp-
rettholde tillit er dynamiske og svarer til utviklingen i beslektede normer til enhver 
tid. Andre eksempler fra strafferetten er f. eks. utuktsbegrepet og begrepet uaktsom-
het. Det er i norsk rett ikke antatt at disse kommer i strid med det strafferettslige 
legalitets prinsipp.21 

Etter dette kan jeg vanskelig se at straffebudet – anvendt sammen med forarbei-
dene i tråd med rettskildeprinsippene – ikke har tilstrekkelig klarhet etter norsk intern 
rett.

Som nevnt kjenner jeg ikke svensk rett, men mye kan tyde på at begrepet ’otill-
börlig’ikke i utgangspunktet skulle kunne være grunnlovsstridig, da det fore kommer 
i en rekke sammenhenger i svensk lovgivning som også inne holder handlenormer 
18  Se særlig Magnus	Matningsdal og Georg	Fredrik	Riber-Mohn, Johs Andenæs Alminnelig strafferett, 5 
utgave, side 115-117 og Strandbakken op. cit., side 195-202 begge med henvisning til rettspraksis.
19  For en grundigere metodisk analyse av det strafferettslige legalitetsprinsippet i nordisk sammenheng, se 
Dan	Frände, Op. cit., særlig side 238 flg om det han betegner som ”obestämdhetsförbudet”. Om forholdet 
mellom normative rekvisitter og legalitetsprinsippet, se også Nils	Jareborg, Begrepp og brottsbeskrivning. 
Semantik och läran om normative rekvisit, Lund, 1974.
20  Jf. Ot. prp. nr. 78 (2002-2003) side 35 første spalte.
21  Dan	Frende, Op. cit., side 258, antar at begrepet ”god bokföringssed” er i strid med ”lagalitetsprinci-
pens obestämdhetsförbud”. Han antar på side 253 flg. at normative rekvisitter ikke per se kommer i strid 
med ubestemthetsforbudet. 
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sanksjonert med straffreaksjoner, bl.a.: ”Otillbörlig mark nads föring, otillbörlig kon-
kurrens, otillbörlig kurspåverkan, otillbörlig inkassoåtgärd, otillbörlig särbehandling, 
otillbörligt medel, tvånget är otill börligt, otillbörligt utnyttja, otillbörligt sätt, otill-
börlig ersättning, otillbörligt utverkande, otillbörlig vinning, otillbörligen främjar, 
otillbörligen medverkar, otillbörligt syfte, otillbörligt gynnande, otillbörligt hot eller 
otillbörligt löfte. Otill börlig påverkan gjelder både ved seksuallovbrudd og ved andre 
påvirk ninger av ”människors fria vilja”. 22

Har Norge (og eventuelt andre nordiske land) plikt til å iverksette nasjo nal lovgiv-
ning som faktisk rammer korrupsjon, bestikkelser og fordels overfø rin ger endog ved 
hjelp av rettslige standarder?

Jeg har ovenfor kommet til at det er folkerettslig og internrettslig adgang for Norge 
til å ha en lovgivning med et slikt innhold som angitt ovenfor. Det neste spørsmål blir 
da om det ikke også folkerettslig sett er en plikt for Norge til å ha en slik lovgivning, 
m.a.o. om land som har sluttet seg til konvensjoner om bekjempelse av korrupsjon kan 
unnlate å ha en lovgivning som er effektiv i denne sammenheng.

Det er særlig to konvensjoner som er relevante på dette området, nemlig OECD-
konvensjonen av 21. november 1997 om bestikkelse av utenlandske offentlige tjenes-
temenn, ratifisert av Norge i 1998, og Europarådets straffe retts  lige konvensjon mot av 
4.november 1998 med tilleggsprotokoll (om vold gifts dommere med mer). 

I den strafferettslige konvensjon om korrupsjon heter det i fortalen (Pre amble) om 
de tilsluttede stater at de bl.a.:

“Emphasising that corruption threatens the rule of law, democracy and human 
rights, undermines good governance, fairness and social justice, distorts competition, 
hinders economic development and endangers the stability of democratic institutions 
and the moral foundations of society;”

I artikkel 3 er det nærmere angitt hva som er statenes forpliktelse mht lovvedtak. 
Oversatt til norsk er det sålydende:

”Partene skal vedta den lovgivning og andre tiltak som er nødvendig for å fast-
sette at det etter nasjonal lovgivning er straffbart, når det begås forsettlig, direkte eller 
indirekte å love, tilby eller gi enhver utilbørlig fordel til en offentlig tjenestemann, til 
tjenestemannen selv eller til en annen, for at han eller hun skal handle eller unnlate å 
handle under utøvelse av sine funksjoner.”

Den enkelte medlemsstat står fritt til å utforme straffebudet slik at kon ven sjonen 
etterleves, herunder om man vil benytte en rettslig standard eller en kasui stisk lovgiv-
ningsteknikk. Som nevnt foran benytter konvensjonen be gre pet utilbørlig fordel (i en-
gelsk versjon ’undue advantage’). Den nasjonale lov giv ning må – for å være i samsvar 
med konvensjonen – også ramme fordeler som er «utilbørlig» («undue»), men er ikke 
fordeler som ikke er ’undue’. I for arbeidene (Explanatory Report on the Criminal Law 
Convention on Corruption) til konvensjonen fremgår det at konvensjonsstatene ved å 
benytte utilbørlighetsstandarden har ment å unnta «advantages permitted by the law or 

22  Kilde: Sverige Rikes Lagar på Riksdagens hjemmeside. 
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by administrative rules as well as minimum gifts, gifts of very low value or socially ac-
ceptable gifts». Derved er det i konvensjonen gitt ytre rammer i begge retninger.

Plikten til å kriminalisere korrupsjon, bestikkelser mv som finner sted i tilknytning 
til privat virksomhet, fremgår av konvensjonens artikkel 7 og 8, som lyder slik (i norsk 
oversettelse):

”Artikkel 7 - Aktiv bestikkelse i privat sektor 
Partene skal vedta den lovgivning og andre tiltak som er nødvendig for å fastsette 

at det etter nasjonal lovgivning er straffbart når det begås forsettlig under utøvelse 
av næringsvirksomhet, direkte eller indirekte å love, tilby eller gi enhver utilbørlig 
fordel til en person som i enhver egenskap leder eller arbeider for organer i privat 
sektor, til ham eller henne selv eller en til annen, for at han eller hun skal handle eller 
unnlate å handle i strid med sine plikter. 

Artikkel 8 - Passiv bestikkelse i privat sektor 
Partene skal vedta den lovgivning og andre tiltak som er nødvendig for å fastsette 

at det etter nasjonal lovgivning er straffbart, når det begås forsettlig under utøvelse 
av næringsvirksomhet, for en person som i enhver egenskap leder eller arbeider for 
organer i privat sektor, direkte eller indirekte å anmode om eller motta enhver utilbør-
lig fordel eller løfte om slik fordel, for ham eller henne selv eller for en annen, eller 
godta et tilbud eller løfte om slik fordel, for at han eller hun skal handle eller unnlate 
å handle i strid med sine plikter.”

Som bakgrunn finner jeg grunn til å trekke frem det som sies om foranledningen 
til europarådskonvensjonens bestemmelser om dette. Der heter det bl.a.:

”The reasons for introducing criminal law sanctions for corruption in the private 
sphere are manifold. First of all, because corruption in the private sphere undermines 
values like trust, confidence or loyalty, which are necessary for the maintenance and 
development of social and economic relations. Even in the absence of a specific pecu-
niary damage to the victim, private corruption causes damage to society as a whole. 
In general, it can be said that there is an increasing tendency towards limiting the 
differences between the rules applicable to the public and private sectors. This re-
quires redesigning the rules that protect the interests of the private sector and govern 
its relations with its employees and the public at large. Secondly, criminalisation of 
private sector corruption was necessary to ensure respect for fair competition. Third-
ly, it also has to do with the privatisation process. Over the years important public 
functions have been privatised (education, health, transport, tele communication etc). 
The transfer of such public functions to the private sector, often related to a mas-
sive privatisation process, entails transfers of substantial budgetary allocations and 
of regulatory powers. It is therefore logical to protect the public from the damaging 
effects of corruption in businesses as well, particularly since the financial or other 
powers concentrated in the private sector, necessary for their new functions, are of 
great social importance.” 

Korrupsjonskriminalitet er svært ofte grenseoverskridende, og interna sjo nalt 
samarbeid er derfor en absolutt forutsetning. En effektiv bekjempelse av korrupsjon 
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internasjonalt forutsetter at samtlige land har lovbestemmelser som rammer slike for-
hold, og at statene har et rettssystem som samlet sett motvirker korrupsjon. Dette gjel-
der uavhengig av om denne typen tiltak følger av folkerettslige forpliktelser eller ikke. 

Foreligger det tilstrekkelige tungtveiende legislative interesser til å ha et slikt 
straffebud rettet mot korrupsjon, bestikkelser og fordelsoverføringer? 

Uavhengig av de faktiske forhold som begrunner våre folkerettslige for plik telser, 
synes det relativt omforent i vår del av verden at korrupsjon, bestikkelser mv etter sin 
art er å anse som et betydelig samfunnsonde. 

I forarbeidene er det gitt en nærmere beskrivelse av denne kriminalitets formens 
karakter, i forbindelse med drøftelsen av hvilke etterforskings virke midler/metoder 
som bør tillates. Korrupsjon er av straffelovrådet beskrevet slik:

”Korrupsjon vil alltid skje i et lukket miljø, der det bare er partene i korrupsjonsfor-
holdet som kjenner til den straffbare handling. Videre virker korrup sjonskriminalitet 
på samme måte som ’offerløs’ kriminalitet i den for stand at den som rammes ikke er 
klar over at det har foregått en straffbar hand ling. ’Offeret’ vil som regel være den 
som den bestukne er ansatt hos, eller har et tjenesteforhold hos. Ved bestikkelse av en 
offentlig ansatt vil ’offeret’ ofte være staten, f.eks. der en ansatt i politiet gir informa-
sjon til kriminelle. Ved bestikkelse i forbindelse med kontraktstildeling vil ’offeret’ 
både være den be stuknes arbeidsgiver og den konkurrent som egentlig skulle ha hatt 
opp draget.”23

Også i de nordiske land er korrupsjon sett på som en alvorlig form for krimi-
nalitet, selv om oppfatningene ofte har vært at fenomenet ikke er så utbredt i Nor-
den.24 Internasjonalt er korrupsjon rent faktisk et meget stort problem, og dets eksis-
tens er godt dokumentert.25

Korrupsjon utgjør en trussel mot rettsstaten, demokratiet, menneske rettig hetene 
og sosial rettferdighet.  Korrupsjon kan hindre nødvendig økono misk og teknologisk 
utvikling, og det kan virke sterkt konkurranse vridende. Det er i det hele tatt en sterk 
offentlig interesse i å motvirke korrupsjon. Det er disse hen syn som må avveies mot 
den eventuelle uklarhet om hvor de nedre grenser går, når det skal tas stilling til om 
man skal ha slike regler, og hvorledes de eventuelt skal innrettes. Det må dessuten 
ses hen til i hvilken grad det er mulig å ivareta samfunnets interesser uten å benytte 
en rettslig standard.

Etter min vurdering taler de vektigste hensynene for at korrupsjon, be stik kel ser 
mv kriminaliseres i tråd med de kriterier som det er gitt føringer for i europakonven-
sjonen, og slik som reglene f. eks. er innrettet i Norge. Ett av de viktigste hensynene 
bak eksistensen av slike regler er at andre skal kunne ha tillit til beslutningsprosessene, 

23  Jf. NOU 2002:22 side 35-36.
24  I Transparency Internationals omfattende ranking (Corruption Perception Index) i 2003 var de nordiske 
land blant de 8 minst korrupte land i verden, i slik rekkefølge: 1. Finland, 2. Island, 3. Danmark, 6. Sverige 
og Norge på delt 8. plass. I 2007 var rekkefølgen slik: 1. Danmark, 2. Finland, 4. Sverige, 6. Island og 
Norge på delt 9. plass.
25  Når det gjelder prevalens verden over viser jeg til Transparency International.com.
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særlig i det offentlige. For at kriminali se ringen skal være effektiv, må regelen etter 
min oppfatning innrettes som en rettslig stan dard. En kasuistisk oppregning vil tro-
lig gjøre det lett å omgå forbudet. I tillegg vil det være vanskelig å utforme forbu-
det slik at man unngår at fordels overføringer som ikke skal regnes som straffbare, 
kriminaliseres.

Dersom rettsanvenderen benytter hele rettskildetilfanget i tråd med alminnelige 
rettskildeprinsipper som gjelder, kan jeg ikke se at bestemmelsen kan komme til å 
ramme det som referenten betegner som ’normalt umgänge’.  Slik det samlede retts-
kildebildet trer frem, kan man – med mindre det dreier seg om et livsområde hvor det 
har utviklet seg en meget klar ukultur – være nokså trygg på at man ikke rammes, jf. 
bl.a. begrensningen satt i forarbeidene ved bruken av begrepet ’klart klanderverdig’ 
som den nedre terskel. I forarbeidene til den norske bestemmelsen heter det bl.a.: 

”Ved vurderingen av hva som er ’utilbørlig’, må det foretas en total vurdering av 
situasjonen, hvor en rekke forskjellige momenter vil spille inn, slik som formålet 
med ytelsen, ytelsens art og verdi, hvilken grad av åpenhet som foreligger, hvilket 
regelsett som eksisterer i bedriften eller bransjen, om forholdet gjelder offentlige tje-
nestemenn eller privat næringsliv, og også ellers hvilken posisjon henholdsvis giver 
og mottaker av ytelsen har. Rådet legger til grunn at det bør foreligge et ganske klart 
klanderverdig forhold for at tjene ste menn eller næringsdrivende skal kunne straffes 
for korrupsjon”.26

Den usikkerhet som skapes i bestemmelsens randsone, synes relativt ubetydelig, 
og oppveies etter mitt syn klart av behovet for å ha en bestemmelse som utvikler seg 
med normene i samfunnet. Den ulempe at man eventuelt må være mer varsom enn 
man ønsker for å være på den sikre siden, kan ikke tillegges særlig vekt. Det er som 
nevnt i forarbeidene heller ingen beskyttelses verdig interesse å kunne operere i denne 
typen bestemmelsers randsone. 27 

Til sammenligning kan jeg heller ikke se at begrepet utroskap/trolöshet	mot	hu-
vudman, som jeg forstår at referenten finner egnet for regulering av handle  måtene 
innenfor privat virksomhet, i utgangspunktet fremstår som vesent  lig klarere enn be-
grepet utilbørlig/otillbörlig. 

At det skal kunne skape økte transaksjonskostnader at man ikke kan ope re re i 
bestemmelsens randsone, kan vanskelig representere noe omfattende pro blem. Da 
de fleste forretningsdrivende driver med overskudd, ligger det i sakens natur at trans-
aksjonskostnadene belastes kundene, og de vil gå ned der som fordelsoverføringene 
holder seg på et lavt nivå. I det hele tatt bør det ikke være et relevant kriterium for 
valg av produkter og forretningspartnere hvem som har den mest omfattende ’kunde-
pleie’, men utelukkende bygges på hvem som har det beste produktet til den rimelig-
ste pris. Fraværet av kunde pleie utover et minimum vil fremme effektivitet i form at 
 
26  Se NOU 2002: 22 En alminnelig straffebestemmelse mot korrupsjon, kapittel 5 vedr straffelovrådets 
forslag.
27  Jf. NOU 2002:22 En alminnelig straffebestemmelse mot korrupsjon, side 35 første spalte.
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konkurranse fortrinnet endres fra kundepleie til produktutvikling og prisreduksjoner 
på produktet som sådan.

I denne forbindelse finner jeg grunn til å peke på den sammenheng det er mellom 
strafferettslige normer og andre rettsregler som regulerer andre sider ved fordelsover-
føringer, f. eks. bestemmelsene innenfor skatteretten. I den forbindelse nevner jeg 
den danske skattelov § 8D hvor det heter at: 

”Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst gives der ikke fradrag for udgifter 
til bestikkelse som nævnt i straffelovens § 144 til en person, der er ansat, udnævnt el-
ler valgt til tjeneste eller hverv ved lovgivende, administra tive og dømmende organer, 
uanset om det er for Danmark, Færøerne eller Grønland eller en fremmed stat, herunder 
lokale myndigheder eller politiske underafdelinger, eller for en international organisa-
tion, som er dannet af stater, regeringer eller andre internationale organisationer.”

For den som mottar en fordel, vil det ofte måtte anses som fordel vunnet ved ar-
beid, og derved være skattepliktig. Også der møter man begrepet ’for del’. I skatteret-
ten er det omfattende rettspraksis om fordelsbegrepet, og noe av denne vil også kunne 
kaste lys over fordelsbegrepet i strafferetten, selv om det ikke er identisk.

I referatet argumenteres det for at transaksjonskostnader vil øke fordi grensene 
for lovlig kundepleie er uklar for aktørene. Jeg har vanskelig for å se at de gjeldende 
korrupsjonsreglene skal ha negativ betydning i et samfunns øko nomisk perspektiv. 
Det er godt mulig at markedsaktører i en innledende fase vil måtte bruke noen res-
surser på å undersøke hvor grensen går. Slike kost nader vil imidlertid etter all sann-
synlighet reduseres etter hvert som regle nes virkeområde fastlegges nærmere. Etter 
hvert vil de involverte aktørers etiske retningslinjer, herunder retningslinjer for hva 
offentlige tjenestemenn i det hele tatt kan motta etter tjenestemannslov og arbeidsgi-
vers instruks, bli mer og mer kjent for de involverte. Slike normer vil være sentrale 
elementer i util bør lighetsbegrepet. 

Ved fortsatt tvil kan man eventuelt følge rådet gitt i det svenske Finans-
departementets veileder: ”Ett bra sätt att undvika svåra gränsdragnings problem är 
naturligtvis att helt undvika att ta emot gåvor och förmåner.”28

Min påstand er at dagens regler alt i alt er samfunnsøkonomisk gunstige, og jeg 
vil kort begrunne dette.

Et poeng – som kanskje ikke skal overdrives – er at kostnader til kunde pleie i seg 
selv utgjør en transaksjonskostnad. Det at kundepleien reduseres, vil der for bidra til 
å minske transaksjonskostnadene. I en ideell verden er det vide re slik at konsumenter 
vil velge det tilbudet som gir best valuta for penge ne, og uten at de påføres kostnader 
av betydning i jakten på dette tilbudet. Det er dette siktemålet man tilstreber i sam-
funnsøkonomien. Kunde pleie innebærer en reell fare for at konsumentene velger et 
annet tilbud enn det beste. Sagt på en annen må te er det i en ideell verden liten grunn 
til at tilbyderen med det beste pro duktet skal måtte bruke omfattende ressurser på 
kundepleie for å selge sitt produkt.
28  Om mutor och jäv: Vägledningen är resultatet av ett samarbete mellan Finansdepartementets
avdelning för offentlig förvaltning och Sveriges Kommuner och Landsting.
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Det at konsumentene bruker midler på andre produkter enn de beste, er betenkelig 
i et effektivitetsperspektiv. En slik mindreverdig utnyttelse av ressur sene fører både 
til at den samlede innkjøpsmengde reduseres (fordi mer kost  nadene kunne vært brukt 
til å kjøpe flere produkter), og at produsent- og konsumentoverskuddet blir mindre. 
Regler som motvirker usunn påvirkning av kundegrupper, bidrar til å realisere målet 
om ideell konkurranse og er således ønskelige også i et økonomisk perspektiv.

Samlet sett mener jeg etter dette at de samfunnsøkonomiske gevinstene med et ef-
fektivt forbud mot korrupsjon mer enn oppveier mulige transaksjons kost nader knyt-
tet til undersøkelser av hvor grensene går.

Slike regler rammer ikke nødvendigvis alminnelige samhandlingsformer i f.eks. 
langsiktige avtaler så som f. eks. dataprosjekter (IKT/IT-prosjekter) eller lignende ut-
viklingskontrakter med en offentlig anskaffer. Det er etter min me ning fullt ut mulig å 
utvikle gode forretningsrelasjoner ved f. eks. felles mål  tider og ’events’ av ulike slag, 
uten at det skjer fordelsoverføringer som ram mes av reglene. Hvis et arrangement 
er viktig og er i begge parters inter esse, vil det heller ikke være utenkelig at kunden 
betaler for sin del, eller even tu elt den del som overskrider de normer som regulerer 
hva man kan motta. Det er vanske lig å se at en slik deling av kostnadene vil ha en 
negativ innvirkning på relasjonsbyggingen mellom partene. Videre vil en kostnads-
deling trolig bi dra til at slik kontakt foregår i sunne former og i den utstrekning det 
fore ligger et reelt behov.

Etter hvert som normene blir kjente og de facto gjelder alle, vil man få en sunnere 
utvikling med fokus på produktets kvalitet og pris, ikke på pleie av kunden. Dette vil 
fremme det ultimate mål med korrupsjonsreglene – å skape tillit. 

Et annet meget viktig verktøy for å skape tillit er transparens. Dette er også ett av 
vurderingselementene i utilbørlighetskriteriet. Dersom det er kjent for alle involverte 
– og for omverdenen – hva slags fordelsoverføringer som finner sted eller har funnet 
sted, kan tilliten opprettholdes og alle aktører stilles likt både mht informasjon og 
innflytelse.

Et siste verktøy er at alle parter og organer kunngjør de regler som gjelder for å 
motta eller å gi fordeler. Slike normer vil kunne være alt fra rettsregler, for skrifter og 
instrukser for så vidt gjelder de som handler på vegne av det offent lige enten ved an-
skaffelser eller ved myndighetsutøvelse, og i form av eti ske regler for så vidt gjelder 
private aktører. Det har vært en betydelig øk ning i fremveksten av etiske normer og 
bekjentgjøring av disse i nærings livet. Etter utviklingen av Internettet er det lettere 
enn noen gang å bekjent gjøre – og derved også å gjøre seg kjent med de retningslin-
jer som regulerer fordels over fø ringer og samhandlingsmåter. Dette er forhold som 
samlet sett gjør det lettere for de som omfattes av bestemmelsen å innrette seg etter 
dem. En aktsom kundepleier bør etter mitt syn starte med å undersøke hvordan det 
for holder seg med retningslinjer for hva mottakeren kan ta i mot og delta i.

Ethvert tiltak som kan lede til at den faktiske handlemåte bringes mest mu lig i 
samsvar med normene – uansett om deres status er rettslig eller retnings  givende – vil 
være av vesentlig samfunnsmessig betydning.
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Mottese til Tes 1
På bakgrunn av ovenstående oppstiller jeg følgende mottese:
Gjeldende lovgivning i f. eks. Norge oppfyller de folkerettslige krav til klar het, 

forutsigbarhet og tilgjengelighet. De fyller også de konstitusjonelle krav til straf-
febuds klarhet mv. Den nedre terskel for straffbarhet gjennom kravet om klart klan-
derverdig forhold, sammenholdt med den totalvurdering som skal gjøres av oven-
nevnte parametere, fører til at sunne alminnelige om gangs former og samhandlings-
måter i forretningslivet. Måten lovgivningen er inn rettet på er ikke egnet til å tildekke 
hovedsiktemålet – å skape tillit til beslut ningsprosesser både i offentlig og privat 
virksomhet.

TES 2: Lagstiftningen måste ge en klarare definition av vad som utgör den straff-
bara handlingen, d.v.s. vad som faktiskt utgör ’muta’. 

2.1.	Er	det	behov	for	å	angi	eksplisitt	hva	som	er	en	’muta’?
Såfremt en regels materielle innhold ikke kommer i strid med en rettslig norm den 

skal ligge innenfor, står statene fritt i sin utforming av lovteksten.
Utgangspunktet for bedømmelsen vil måtte tas i behovet for å ramme en bestemt 

type atferd, sammenholdt med behovet for å lage en klar og entydig bestemmelse.
Det finnes i virkeligheten så mange ulike situasjoner fordelsoverføringer kan 

finne sted i, og så mange ulike typer av fordeler som kan være aktuelle å benytte, at 
en dekkende kasuistisk opplisting neppe vil være hensiktsmessig, selv om det lovtek-
nisk sett skulle være mulig. Om de mulige fordelstyper av ikke-økonomisk verdi som 
det kan være tale om heter det i forarbeidene bl.a.:

”Utrykket ’fordel’ omfatter videre ytelser som ikke har økonomisk verdi, slik som 
seksuelle tjenester, opptak av tjenestemannens barn på privatskole, ordens tildeling, 
positiv omtale i media, mottak av informasjon av særlig verdi, f.eks. innsideopplys-
ninger om forhold som har betydning for verdien i et aksje selskap m.v.”29

I den praktiske virkelighet vil bl.a. følgende kriterier kunne bli aktuelle å vurde-
re som et ledd i utilbørlighetsbedømmelsen av en fordelsoverføring: forde lens art og 
verdi/omfang, tidspunktet for overføringen, formål for giver og mottaker med over-
føringen, sammenhengen og foranledningen, mottakers plass i beslutningshierarkiet 
og i kontraktsforholdet – inngåelse og gjennom føring, tilknytningsforhold giver/mot-
taker, reglement og instrukser mottakeren er underlagt, transparens/åpenhet omkring 
fordelsoverføringen og andre for hold. Listen er verken tvingende eller uttømmende. 
Dersom bestemmelsen skal bli effektiv, og likevel ikke ramme forhold den ikke tar 
sikte på å ramme, må den være dynamisk og endre seg i takt med normutviklingen på 
ved kommende samfunns område, f. eks. fremveksten av etiske normer og god praksis.

Forslaget til ny straffelov (for Norge) §§ 22-4 – 22-6 bygger på samme lovtek-
niske løsningsmodell og er inntatt i kapitlet om straffebud satt til vern av tillit, og 
systematisert som andre formuesforbrytelser mht strafferammer og inn deling i almin-
nelige og grove overtredelser. 

29  NOU 2002:22.
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Etter det jeg kan se synes det meget vanskelig å lage en klarere definisjon av hva 
som er en ’muta’, enn at det vil være en ’muta’ hvis det er en utilbørlig fordel/undue 
advantage. Verken arts- eller verdiangivelse er etter mitt syn mulig og hensiktsmes-
sig, da en og samme type fordel og en og samme verdi, vil være straffbar dersom den 
er utilbørlig og straffri dersom den ikke er util børlig. 

2.2.	Mottes	mot	Tes	2
Dersom lovgivningen skal kunne ramme de handlemåter som den tar sikte på, 

og ikke andre handlemåter, må gjerningsbeskrivelsen inneholde en rettslig stan dard. 
Den må bl.a. kunne omfatte følgende vurderingskriterier: fordelens art og verdi/om-
fang, tidspunktet for overføringen, formål for giver og mottaker med overføringen, 
sammenhengen og foranledningen, mottakers plass i beslut nings hierarkiet og i kon-
traktsforholdet – inngåelse og gjennomføring, tilknyt nings  forhold giver/mottaker, re-
glement og instrukser mottakeren er underlagt, transparens/åpenhet omkring fordels-
overføringen og andre forhold. Standarden må kunne utvikle seg over tid i tråd med 
samfunnsoppfatninger – slik som f. eks. habilitetsbegrepet og de etiske standarder 
innenfor ulike livsområder.

TES 3: Kriminaliseringen av mutbrott inom den privata sfären borde eventuellt 
helt avskaffas. Behovet av reglering inom denna sfär kan bättre tillgodoses med fri-
villiga, branschvisa överenskommelser, uppförandekoder o.d.. Överträdelser kan 
sanktioneras, förutom kommersiellt, inom ramen för t.ex. arbetsrätten och ytterst 
genom andra straffstadganden som t.ex. trolöshet mot huvudman.

3.1.	Bør	kriminaliseringen	av	korrupsjon	og	bestikkelser	mv	innenfor	den	private	
sfære	avskaffes,	og	eventuelt	sanksjoneres	på	andre	måter	enn	gjennom	lov?

3.1.1.	Folkerettslige	forpliktelser.
Forbud og kriminalisering er blant de virkemidler lovgiver har til disposisjon for 

å motvirke uønsket atferd. Så fremt staten ikke er folkerettslig bundet til å krimina-
lisere denne type kriminalitet innenfor den private sektor, er det egentlig et politisk 
spørsmål hvorvidt og i tilfelle hvordan korrupsjon, bestikkelser mv skal sanksjoneres.

For Norges del medfører Europarådets strafferettslige konvensjon mot korrupsjon 
av 4. november 1998 at staten har plikt til å sanksjonere slike handlemåter.

 I den forklarende rapporten til Europarådskonvensjonen heter det følgende 
om hvorvidt man også bør ha straffebud rettet mot korrupsjon som begås i privat 
virksomhet:

”The reasons for introducing criminal law sanctions for corruption in the private 
sphere are manifold. First of all, because corruption in the private sphere undermines 
values like trust, confidence or loyalty, which are necessary for the maintenance and 
development of social and economic relations. Even in the absence of a specific pecu-
niary damage to the victim, private corruption causes damage to society as a whole. 
In general, it can be said that there is an increasing tendency towards limiting the 
differences between the rules applicable to the public and private sectors. This re-
quires redesigning the rules that protect the interests of the private sector and govern 
its relations with its employees and the public at large. Secondly, criminalisation of 
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private sector corruption was necessary to ensure respect for fair competition. Third-
ly, it also has to do with the privatisation process. Over the years important public 
functions have been privatised (education, health, transport, tele communication etc). 
The transfer of such public functions to the private sector, often related to a mas-
sive privatisation process, entails transfers of substantial budgetary allocations and 
of regulatory powers. It is therefore logical to protect the public from the damaging 
effects of corruption in businesses as well, particularly since the financial or other 
powers concentrated in the private sector, necessary for their new functions, are of 
great social importance.”30

	Etter min vurdering gir konvensjonen imidlertid rom for at eventuelle be stem-
melser rettet mot korrupsjon i privat sektor kan gis et noe snevrere an vendel sesområde 
enn innenfor offentlig sektor. En mulig avgrens nings ramme er i følge konvensjonen 
f. eks. at straffebudet kun skal gjelde korrup sjon begått ”in the course of business 
activity”, dvs under utøvelse av nærings virksomhet. En annen avgrensningsramme er 
at det kan settes som vilkår for straff at den som gjør seg skyldig i passiv korrupsjon 
(mottakeren av fordelen) har påtatt seg å opptre pliktstridig. 

3.1.2.	Hvordan	bør	reglene	være?
Etter min vurdering er det nødvendig å ha like effektive strafferettslige virkemid-

ler mot korrupsjon i privat sektor som i offentlig sektor. Jeg mener at det er lovteknisk 
fornuftig å ha de samme rettsregler til å motvirke korrupsjon i offentlige og private 
forhold. Korrupsjonshandlinger i private forhold kan etter mitt syn være like straff-
verdige og samfunnsskadelige som korrupsjon i offentlig sektor. Regulering innenfor 
privat virksomhet er særdeles viktig for å opprettholde tilliten til det private nærings- 
og organisasjonsliv, samt for å sikre rettferdige konkurransevilkår. I denne forbindel-
se finner jeg grunn til å peke på at bestemmelsene som retter seg mot korrupsjon skal 
ivareta langt bre dere hensyn enn de bestemmelser som rammer utroskap (trolöshet	
mot	huvud	man). Skillet mellom offentlig og privat virksomhet er heller ikke lenger 
er så klart som tidligere, da f. eks. oppgavefordelingen mellom det offentlige og det 
private går noe over i hverandre. Dette taler mot å ha ulik regulering, f. eks. med 
lovregulering av det ene og bransjenormer for det andre. Ved felles regu lering mht 
handlemåter som rammes, unngår man også unødvendige av grens  nings spørsmål. 
Dette er ikke til hinder for at tersklene kan være ulike for de to sektorer. Det er denne 
løsningen man har valgt i Norge, ved at utilbør lig hets kriteriet etter forarbeidene skal 
praktiseres strengere i offentlig sektor enn i privat sektor, da det heter at: 

”Generelt må offentlige tjenestemenn finne seg i å være underlagt en strengere 
norm enn personer som arbeider i privat virksomhet”. 

Det heter videre at: 
”Generelt må det legges til grunn at offentlige tjenestemenn må finne seg i å være 

underlagt en strengere norm enn personer som arbeider i privat virksomhet. Dette kan 
likevel ikke gjelde uten unntak. Det er for eksempel grunn til å anta at personer som 

30  Se pkt 52 i den forklarende rapporten til konvensjonen.
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arbeider for en ikke-statlig organisasjon med et ideelt formål, må finne seg i være 
underlagt en relativt streng norm. 

I offentlig sektor vil tjenestemannsloven § 20 kunne gi en viss veiledning. Be-
stemmelsen forbyr en embets- eller tjenestemann å motta «gave, provisjon, tjeneste 
eller annen ytelse som er egnet til, eller av giveren er ment, å påvirke hans tjenest-
lige handlinger, eller som det ved reglement er forbudt å motta». Dersom en gave 
bryter med tjenestemannsloven § 20, må det som oftest legges til grunn at den også 
kan gi grunnlag for straff etter straffeloven § 276a. Departe mentet antar likevel at 
utilbørlighetsnormen i § 276a ikke i alle sammen henger er like streng som normen i 
tjenestemannsloven § 20, se NOU 2002:22 side 39.31

Det går frem av ovenstående at straffebudet mot korrupsjon mv. går lengre enn 
straffebudene mot utroskap. Etter mitt syn dekker ikke straffe budene mot utroskap 
det samfunnsonde som man her vil til livs. 

Etter min vurdering vil ikke bransjenormer eller etiske retningslinjer innenfor 
foretakene tre i stedet for lovbestemmelser når det gjelder å avverge en uakseptabel 
forekomst av korrupsjon, bestikkelser mv. Det har etter mitt syn ikke manglet på 
erklæringer om etiske normer fra foretak som har vært dom felt eller siktet for kor-
rupsjon i Norge og eller Europa. Problemet er imidlertid at eksistensen av slike ikke 
nødvendigvis synes å ha noen effekt på den faktiske handlemåte. Verken normenes 
eksistens eller de sanksjoner som opp lyses å eksistere synes å kunne ha som resultat 
at det avstås fra uønskede handlinger i et slikt omfang at et straffebud ikke er nød-
vendig. Det finnes etter mitt syn ingen empiri som kan underbygge at forretningslivet 
selv sanksjonerer handlemåter som er uetiske eller uønskede dersom forretningsin-
teresser taler i mot det. Tvert imot indikerer det omfattende europeiske arbeidet for 
å krimina li sere korrupsjon også i private forhold, at forretningslivet ikke reagerer 
adekvat og tilfredsstillende på denne typen opptreden.

3.1.3.	Mottese	til	Tes	3
På bakgrunn av ovenstående oppstiller jeg følgende mottese:
Korrupsjon, bestikkelser innenfor privat sektor er et onde som ikke kan av verges 

på en effektiv måte uten lovbestemmelser. Det foreligger ikke tungt veiende grunner 
til å ha ulik regulering, utover at utilbørlighetsbegrepet an vendes strengere innenfor 
offentlig sektor. Bestemmelsene som retter seg mot korrupsjon skal ivareta langt bre-
dere hensyn enn de bestemmelser som rammer utroskap (trolöshet	mot	huvudman ). 
Frivillige handlenormer kan ikke erstatte lovregler på dette punkt.

TES 4: Kriminaliseringen inom den offentliga sfären borde eventuellt be gränsas 
till att enbart avse centrala samhällsfunktioner såsom myndighets utöv ning, offent-
lig upphandling inom icke-konkurrensutsatta områden o.d. Offent liga bedrivna eller 
ägda verksamheter, som faller utanför detta område, kan hanteras på samma sätt som 
privat verksamhet (se Tes 3 ovan). 

31  Jf. Ot. prp. nr. 78 (2002-2003) side 35 andre spalte.
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4.1.	Bør	kriminaliseringen	av	korrupsjon	og	bestikkelser	mv	innenfor	den	offent-
lige	sektor	begrenses	til	for	eksempel	myndighetsutøvelse	og	anskaffelser,	og	offentlig	
eide	virksomheter	reguleres	som	for	private	foretak?

Det følger av min behandling av Tes 3 at jeg ikke mener at det er grunn lag for å 
ha ulike regler for privat og offentlig virksomhet utover det som er angitt ovenfor. 
Derfor går jeg ikke nærmere inn på offentlig eide foretak mv.

Jeg er enig med referenten i at de sentrale områder for forhøyet korrup sjons- og 
bestikkelsesrisiko i offentlig sektor ligger innenfor myndig hets utøvel se og anskaffelser.  

På den annen side kan jeg ikke være enig i at det er grunnlag for å unnta 
konkurranseutsatt 

virksomhet fra regelens virkeområde.  Det er etter mitt syn ikke empiriske holde-
punkter for å anta at korrupsjonsrisikoen er særlig redusert på dette feltet. 

I en innkjøpsprosess tenker man kanskje at korrupsjonsrisikoen er størst når 
oppdragsgiver skal velge hvilket tilbud som skal antas. Det er kanskje dette som er 
årsaken til at referenten mener at man kan begrense seg til å krimi na li sere korrup-
sjon ved ikke-konkurranseutsatte innkjøp. Risikoen for uønsket på virk ning foreligger 
åpenbart når oppdragsgiver velger kontraktspart, og regel verket for offentlige anskaf-
felser inneholder også mekanismer som skal mo  virke at utenforliggende hensyn blir 
utslagsgivende i evalueringen av til budene. 

Selv ved konkurranseutsatte innkjøp er det imidlertid et visst skjønns messig spil-
lerom som kan misbrukes for å tilgodese bestemte leverandører i vurderingen av 
hvilket tilbud som skal antas. Dette forhold taler i seg selv mot å begrense straffebu-
dets virkeområde slik som foreslått. I tillegg har praksis vist at risikoen for uønsket 
påvirkning er vel så stor også i andre faser av inn gå elsen av kontrakten. Denne risi-
koen foreligger uavhengig av om innkjøp baseres på konkurranse eller ikke. Jeg skal 
gi noen eksempler som illustrerer at risikoen for korrupsjon ved konkurranseutsatte 
innkjøp er høyst reell. 

Praksis har vist at uønsket påvirkning kan finne sted når oppdragsgivers behov 
identifiseres. Usunne bindinger mellom innkjøper og en bestemt leve ran dør kan føre 
til ’unødvendige innkjøp’, eller føre til at oppdragsgiver etter spør noe annet enn hva 
han egentlig trenger. Også ved konkurranseutsatt virk som het kan korrupsjon føre til 
at leverandøren skaper et kunstig behov eller at spesifikasjoner ’skreddersys’ og til-
passes en bestemt leverandørs produkt  utvalg. Usunne bindinger mellom innkjøper og 
en leverandør vil så ledes kunne føre til at offentlige ressurser kanaliseres mot denne 
leveran døren – på be kost ning av hensynet til reell konkurranse på like vilkår. 

På samme måte som ved ikke-konkurranseutsatt virksomhet er det også ved konkur-
ranseutsatte innkjøp en fare for at leverandører ved hjelp av uønsket på virkning tapper 
det offentlige for verdier i gjennomføringen av en kontrakt. Korrupsjon overfor offent-
lige nøkkelpersoner kan for eksempel gi stort øko no misk utbytte ved endringer og til-
legg i kontrakten/oppdraget. Etter bestil linger og endringer kan være gunstig regulert for 
leverandøren i den opprinnelige kon trakten, og en avtale som i utgangspunktet fremsto 
som taps bringende, kan på denne måten samlet sett bli svært lønnsom for leverandøren.
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Det er et viktig utgangspunkt at lovregulering ikke skal benyttes som verk tøy 
lenger enn nødvendig, og at de regler som faktisk etableres ikke skal rekke lenger 
enn nødvendig

Det er etter mitt syn et sterkt behov for å skape tillit til det offentlige på alle dets 
virksomhetsområder, og gode standarder bør gjelde over hele linjen. Det er dessuten 
etter mitt syn liten fare for at domstolene skulle komme til å an  vende straffebudet på 
et marginalt virksomhetsområde. 

Med den dynamiske utvikling som er i oppgavefordelingen mellom det offentlige 
og det private – og som antas å ville fortsette – vil det lett skape et lov endringsbehov 
hvis man ikke har en handlenorm som er fleksibel og sektor overgripende.  

Det er imidlertid absolutt grunn til å ha en faglig diskusjon om eventuelle av-
grensningskriterier. En innfallsport til dette er å se på løsningen i land som har benyt-
tet en slik måte å avgrense straffbarhetsomfanget på.

 4.2.	Mottese	mot	Tes	4
Etter dette oppstiller jeg følgende mottese:
På grunn av avgrensningsproblemer bør det ikke lages bestemmelser som bort-

definerer deler av offentlig virksomhet, men være en rettslig standard som er fleksibel 
og som rammer korrupte handlemåter der den handlende finner det ak tuelt å forholde 
seg på en måte som samfunnet finner uønskelig. Det er ikke grunnlag for å unnlate å 
regulere og kriminalisere konkurranseutsatt virk som het.

TES 5: Om inte den särskilda mutlagstiftningen helt kan bortse från den privata 
sektorn så bör denna sektor i vart fall regleras särskiljt från den offentliga och med 
tydligare och högre trösklar för straffbarhet. 

5.1.	Bør	den	private	sektor	reguleres	særskilt,	og	med	tydelig	høyere	terskler	enn	
innenfor	offentlig	virksomhet?

Det er først og fremst et lovteknisk spørsmål om det skal være separate be-
stemmelser for de to sektorer, eller om regelen skal være rettsteknisk likt ut formet, 
men kriteriet utilbørlig praktiseres forskjellig. Jeg er enig med referenten i at skil-
lelinjer kommer best frem ved å ha separate bestemmelser. Og ganske særlig ved å 
angi ulike kriterier f. eks. sterkt klanderverdig contra klanderverdig eller lignende. 

Dette vil imidlertid også kunne avhenge noe av hvorledes straffe lovgivningen 
ellers er bygget opp strukturelt og reguleringsmessig. I forslaget til ny straffelov i 
Norge innføres det et nytt kapittel om vern av tillit. Med en slik lovstruktur, synes det 
etter mitt syn mest hensiktsmessig at alle bestem mel ser som verner tillit både i privat 
og offentlig sfære plasseres i dette kapit let. I og med at de aktuelle handlemåtene i 
nordisk rett stort sett er redigert etter alminnelige og grove handlinger, og aktive og 
passive bestikke roller (gi ver og mottaker), kan det bli lovteknisk uhensiktsmessig å 
lage en sektoriell opp deling i tillegg. 

Selve den omstendighet at dette er strukturert og regulert noe ulikt i de nordi ske 
land, jf. lovtekstene inntatt ovenfor, illustrerer at det er flere hensyn som spiller inn 
og flere lovtekniske måter å gjøre det på.
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Det sentrale er etter mitt syn at handlemåtene sanksjoneres gjennom lov og straff 
for begge sektorer, og ikke overlates til egenkontroll eller bransje kon troll. Det er mer 
avgjørende for korrupsjonsbekjempelsen om en handle måte er straffbar eller ikke, 
enn om regelen utspringer av ett eller flere straffe bud. 

Referentens teser imidlertid godt egnet for nærmere analyse og dialog.
Samlet sett finner jeg at Finland på mange måter har den mest komplette rettslige 

reguleringen av utilbørlige fordelsoverføringer. 

Professor Suzanne Wennberg, Sverige:
Tack! Innan jag förklarar ordet fritt, vill jag be er som tänkt tala att till Louise lämna 
visitkort eller en lapp på vilket ni har skrivit namn, titel och hemort så får vi ihop en 
talarlista. 

Ja, då ger jag ordet till advokat Claes Beyer.

Advokat Claus Beyer, Sverige:
Jag tycker inte att vare sig Robin eller korreferenten hade någon anled ning att be om 
ursäkt. Robin har framställt teser som omedelbart skapade rejäl motsägelse vilket var 
precis vad som var meningen. 

Låt mig bara referera mina erfarenheter. 
Jag har varit ordförande i det svenska Institutet mot Mutor under tre år, eller 

något sådant, fram till i julas då jag avgick. Och jag delar helt korreferentens idé att 
lagstiftning, det där kravet att lagstiftning ska vara så klar så att allmänheten förstår 
den, det har jag aldrig trott på. Men jag tycker att strafflagstiftning ska vara så klar 
att om en erfaren jurist som kommer in på ett nytt område först läser lagen, sedan tar 
del av tillgänglig facklitteratur och därefter studerar de ledande rättsfallen, ja, då bör 
en sådan jurist ha en chans att ge ett hyggligt råd till en klient. I exakt den situationen 
befann jag mig, jag har hela min erfarenhet i affärsjuridiken och har inte sysslat sär-
skilt mycket med straffrätt. När jag blev utsedd till ordförande i Institutet mot Mutor 
så gjorde jag allt det man rimligen kunde begära för att skaffa mig en inblick i detta 
rättsområde. Och när jag hade gjort det då sa jag mig själv att, jag är inte kunnigare nu 
än när jag började. Det första jag då gjorde var att sammankalla ett symposium – det 
vara något årtal som skulle firas – och till detta symposium hade inbjudits ett antal 
framstående jurister med lång erfarenhet på området. Min tanke var att dessa experter 
skulle framföra sin uppfattning om var gränsen för det straffbara området gick enligt 
den svenska mutlagstift ningen. Jag skulle sedan utmana dem genom att påstå att det 
ur denna lag stift ning var omöjligt att dra några säkra slutsatser. Särskilt hade jag vän-
tat mig att en ledande statsåklagare som tillsatts just för att genom ökad aktivitet från 
åklagarmyndighetens sida skapa klarhet på rättsområdet, skulle vara den jag skulle 
debattera med. Men han svek mig, för han uttalade själv att situationen knappast var 
hållbar och att lagstiftningen måste omarbetas.

Denna erfarenhet gör att jag menar att det grundläggande kravet, näm ligen 
att strafflag skall vara så utformad att en erfaren jurist efter att ha stude rat lagen, 
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lämpliga rättsfall och övriga rättskällor, skall ha möjlighet att ge tillförlitligt råd till 
en klient, ja, det kravet är helt enkelt inte uppfyllt när det gäller den svenska mut-
lagstiftningen. Som Robin klart visade är det i Sverige på det sättet att det, som man 
brukar säga, ’kokar ner till’ att man skall försöka visa vad som är otillbörligt. Och 
det går inte att på grundval av nuvarande svenska rättskällor skapa klarhet i det här 
hänseendet. Vi har inom Institutet mot Mutor på flera sätt arbetat för att skapa nya 
riktlinjer eller för att skapa med vetenhet om hur man bör tolka strafflagstiftningen. Vi 
har också fått remisser och frågor som vi då och då avstått att svara på av det enkla 
skälet att vi inte riktigt vetat vad vi skulle svara. Jag menar att en sådan situation när 
det gäller strafflag på ett för det moderna samhället viktigt område är helt otillfreds-
ställande. Jag vill i detta sammanhang vända mig mot en tanke som ibland framkom-
mer när man diskuterar utformningen av strafflag som riktar sig mot svåråtkomliga 
men allmänt kritiserade företeelser i det moderna samhället. Det är tanken att man 
skall akta sig för alltför långtgående preciseringar därför att man då kan komma att 
missa ett och annat förfarande som man egentligen hade velat straffbelägga. Men det 
skulle ju innebära att man medvetet underlät att uppfylla det grundläggande kravet 
på all strafflag, principen om nullum crimen sine lege. Denna princip innebär ju att 
det faktiskt är en risk samhället måste ta att vi definierar straffvärdiga handlingar med 
en sådan grad av precision att en domstol då och då vid en noggrann prövning kom-
mer fram till att nej, det här är faktiskt inte straffbart i nu gällande lag. Och att man 
kommer till den slutsatsen även om de flesta enligt sin egen rätts känsla skulle tycka 
att det åtalande förfarandet borde vara straffbart. Så att skriva strafflag så att man är 
säker på att den täcker inte bara det som man kan tänka sig utan också det som man 
kan komma att tänka sig, det är enligt min mening en felaktig målsättning.

Av detta skäl har jag all förståelse för Robins inriktning. Huruvida jag skulle vilja 
gå så långt att jag skulle ställa mig bakom kravet på att avskaffa straffet för mutor 
inom all privat verksamhet, det är jag inte säker på; gränsen mellan privat och offent-
lig verksamhet i det moderna samhället är faktiskt svår att dra. Men jag tvekar inte att 
gå så långt att jag kräver att vi i Sverige har en lag som åtminstone tillåter tanken att 
det finns fall som faller utanför det straffbara området.

Advokat Kyrre Eggen, Norge:
Takk. Jeg tenkte egentlig å kommentere to ting. Det ene relaterer seg direkte til dis-
kusjonen mellom referenten og ko-referenten hvor det etter mitt syn, det er ikke noen 
tvil om at det er helt greit å ikke bruke begrep som util bør lig i lovgivningen, men ho-
vedproblemet her er først og fremst den rivende, rå og voldsomme utvikling som rent 
faktisk har vært i hva som kan anses util børlig. Og det er det som har skapt uklarheten 
og ikke anvendelsen av be grepet utilbørlig i seg selv. Det andre jeg tenkte på å påpeke 
er at diskusjonen kanskje har knyttet seg til det man kalle de mer trivielle former for 
korrupsjon. Mens det finnes problemstillinger som reiser seg i forhold til, kanskje er 
noe mer praktisk i forhold til de store kontraktene som nærings livs aktører kan inngå 
når de handler i fremmede land som er langt nede på listen på korrupsjonsskalaen.  
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Og det dreier seg om medvirkningsaspektet hvor man plut selig, plutselig så dukker 
det opp påtvungne forretningspartnere som myndighetene har sagt at de må du sam-
arbeid med, hvor det er uklart eierskap, man vet ikke hvem som eier de, og det er 
mistanke om at her kan det kanskje ligge noe korrupsjon som be dri ves fra vedkom-
mende forretningspartner som man tvinges til å samarbeide med, og myndighetene. 
Hvilket ansvar har da et nordisk selskap til å si at dette er vi ikke med på, vi går ikke 
inn i kontrakten, selv om det ikke er noe egentlig fordelsoverføring der. Tilsvarende 
problem er ansvar for andre forret nings partneres handlinger. Man deltar i et joint 
venture og så har man et grunn lag for mistanke om at en man samarbeider med har 
begått korrupte hand linger. Hvilket ansvar har man da som deltaker i et slikt joint 
venture? Det synes jeg er spennende og det er vanskelige og det er praktiske problem-
stil linger som bør debatteres. Takk.

Advokat Anne Birgitte Gammeljord, Danmark:
Tak. Jeg er blevet bedt om at sige lidt fra Danmark. Jeg vil ganske kort sige, at når jeg 
hørte, hvad korreferenten sagde, så var det meget lig de danske regler. Referenten var 
meget provokerende i sine teser i hvert fald set fra mit syns punkt. Vi fik, som det blev 
sagt af korreferenten, i 2000 nogle ændringer i Danmark til straffelovens, §122, §144, 
§ 299. Det fik vi, fordi det var hen sigten, i overensstemmelse med de udenlandske 
konventioner, OECD og EU, at gøre det strafbart at bestikke udenlandske tjeneste-
mænd. I samme for bindelse blev der lavet lidt om på det pligtstridige og lidt på util-
bør lig heds kravet. Der, hvor jeg ser uklarheden ved reglerne fra dansk side, er i for-
hold til tjenestemænd, hvor der er forskellige adfærd i de forskellige lande. Nu hvor 
man har gjort det strafbart i Danmark at bestikke f.eks. en embedsmand på Malta, vil 
der skulle anvendes forskellige adfærdskodeks. Disse adfærds kodeks kunne jeg se 
en vanskelighed ved. Hvordan skal en dansk dommer be dømme, om det er tilbørligt 
eller utilbørligt, det man har gjort på Malta? Skal der være et utilbørlighedskrav? Der 
er jo en bagatelgrænse et eller andet sted, selv om det ikke står i bestemmelserne. Det 
var den ene ting, jeg ville tage op til debat. Den anden ting, jeg kunne tænke mig at få 
op til debat, er grænse drag ningen mellem det offentlige og det private. Med den out-
sourcing man foretager af privat eller offentlig virksomhed til private, hvad sker der 
så, hvis vi f.eks. beder ISS om at forestå driften af fængselsvæsenet i Danmark? Det 
har hidtil været en offentlig virksomhed. I England har man gjort det, og i Canada har 
man også gjort det. Hvis der så sker bestikkelse af en fæng sels funktionær, hvad er det 
så? Er det efter danske forhold så en overtrædelse af § 122, § 144, eller er vi pludselig 
ovre i § 299, nr. 2, eller er det noget helt andet. Så der er en problemstilling, tror jeg, 
som man burde forholde sig til dels i hen se ende til den udenlandske adfærdskodeks, 
dels i henseende til grænse drag ningen mellem det private og det offentlige.

Soerenskriver Nils Dalseide, Norge:
Jeg vil bare nevne et par forhold rundt dette som Kyrre Eggen berørte i sitt innlegg, 
nemlig at det er store forskjeller mellom situasjonen i ulike land, og at det ikke må 
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lede til at man rammer ethvert forhold med straff. Det er  slik i dag at korrupsjon er 
blitt grenseoverskridende som en følge av grense over skri dende handel og tjenestey-
ting. De foretak som benytter størst beløp til korrupsjon i verden driver sin  virksom-
het i mange land, hvor det kan være ulikt syn på korrupsjon både i livgivning og i op-
pfatninger. Det disse fore takene forestår av fordelsoverføringer angår flest personer, 
flest handlinger og størst beløp på verdensbasis. Dette har gjort at man har etablert 
konvensjoner om regelverk og om samarbeidsordninger mellom lan for å møte det-
te on det.Det er faktisk det grenseoverskridende elementet som tvinger frem beho-
vet for samarbeid mellom land, både for felles normer hjemlet i en konvensjon og 
for felles bekjempelsestiltak. Det er dette som kalles  uniform lovgivning i de nor-
diske land. I norsk rett så synes jeg at Justisdepartementet har gjort et frem ragende 
lovgiverarbeid vedrørende korrupsjon. De har i lov forar beidene fått godt frem be-
tydningen av normene i ulike land, og jeg synes det er veldig klokt  beskrevet i de 
norske forarbeidene. Både i  forretnings moral, i forvalt nings skikk og i sedvane er 
det en utvikling over tid. Det er ikke vanskelig å få øye på utviklingen i synet på 
habilitet, etikk og transparens de siste år. Det går frem av forarbeidene at det et-
ter departementets oppfatning kan utilbørlig hets vurderingen ikke stå upåvirket av 
forholdene i et annet land hvor bestikkelsen mottas eller ytes eller hvor den passive 
bestikker har sitt virke. Det er for eksempel ikke uvanlig at offentlige tjenestemenn 
i en del land nekter å gjøre jobben sin med mindre de må ta penger for det. Slike be-
talinger omtales gjerne som facilitation payments, og vil kunne rammes av utkastet, 
men bare dersom fordelen som tilbys eller gis den utenlandske tjenestemannen, er 
utilbørlig. En del slike betalinger kan ikke karakteriseres som utilbørlige. Da har 
man altså nettopp tatt hensyn til det forhold at det er forskjellige kulturer og man 
bruker ikke dagens briller på gårsdagens handling, man bruker ikke skandinaviske 
strenge briller på forholdene alle steder. Så det må man altså vurdere nøye. Dette 
er en effekt av fleksible kriterier i handlenormen hvor også samfunns oppfatningen 
til enhver tid og på ethvert sted inngår i vurderingen. Det er en garanti for at ikke 
forhold som ikke bør lede til straff faktisk gjør det. Og så kommer man til det med 
tvangselementet, altså hvor den handlende oppfatter seg å være i en tvangsmessig 
situasjon, den som ser seg tvunget til å betale en utenlandsk offentlig tjenestemann 
et mindre beløp for å få tilbake passet sitt, og det er helt utvanlig, de fleste som har 
reist litt i de såkalte spennende land, har opplevd det. Og så kommer det neste, eller 
for å få lov til å reise ut av landet igjen, det er den neste gruppen av spennende land, 
kan derfor ikke straffes etter forslaget. For øvrig må det også i disse situasjonene 
utøves et skjønn hvor sentrale momenter vil være ytelsens verdi samt om den bryter 
med lov eller sedvane. Det synes jeg er forstandig resonnert. Og jeg tror at det er 
svaret på noe av det som du tok opp.

Professor Jan Fridthjof Bernt, Norge:
Også jeg synes vi hadde et veldig spennende referentinnlegg her. Det var fascinerende 
å høre en advokat som kraftfullt gjennomfører et grunnleggende universitetsprinsipp, 
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et kritisk forskningsprinsipp som innebærer at nå rydder man alt helt ned til bunnen, 
og begynner vi forfra og spør: Skal vi straffe korrupsjon? Jeg tror det er den helt 
riktige spørremåten. Vi er i en situasjon hvor vi alle er enige om at korrupsjon er noe 
som skal bekjempes, og dermed så  er saken grei, naa tar vi det hele i ett stort grep. 
Men her må vi stille noen kritiske spørsmål både til hva vi straffer og til hvordan vi 
gjør det, enten vi mener dette er et stort problem eller mener det er et mindre problem. 
Vi må gå inn i en form for tankemessig nullbudsjettering.

Jeg føler i alle fall etter det jeg hører rundt omkring her, at det tenkes mange gode 
tanker, men det er sånn litt stykkevis og delt; lyskasteren treffer det ene punktet, lys-
kasteren treffer det andre punktet, men andre deler av problemstillingen blir liggende 
i mørket hele eller i alle fall deler av tiden.

Vi har nettopp hørt kommentarer omkring de særlige problemene med utenland-
ske forhold. Det finnes det gode og prinsipielle uttalelser om dette i offentlige doku-
menter, men i vikerlighetens verden er fortsatt holdningen likevel ofte at man ser litt 
den andre veien der det er mulig, enten man nå sitter i Bofors eller i Statoil. Det er 
noe med at når vi snakker om korrupsjon så ligner det litt på den berusede mann som 
kommer hjem fra fest, oppdager at han har mistet husnøkkelen, og nå står og leter 
under et gatelys. Naar han blir spurt om det var der han mistet nøkkelen, svarer han  
nei, det var det ikke, men her er det så godt å lete. Dette har jeg oversikt over. Det er 
litt det samme paa vårt felt; vi kan snakke mye om betalte lunsjer og golfturer og sånt, 
men har lite aa bidra med naar det gjelder de store globale problemene.

Det store globale problemet det er at korrupsjonskulturen tar så store deler av ver-
densøkonomien at man faktisk kunne løst u-landenes økonomiske problemer langt på 
vei hvis man får disse pengene inn i systemet. Da kan vi ikke isolere dette til å være 
et utenlandsproblem som de enkelte u-land må rydde opp i, dette har noe aa gjoere 
med vår egen holdning til problemet. Vi må ikke akseptere en normalitetstenkning 
omkring korrupsjon – slik gjoer man der - , da er vi tilbake til spørsmaalet om hvor 
mye elsets rygg taaler: tar du den, så tar du den. Med andre ord, hvis du først begyn-
ner å akseptere korrupsjon som en normal del av offentlig eller privat sektor, vil du 
ikke klare å trekke eller opprettholde de grenser som er nødvendig for å unngå aa 
bidra til store samfunnsmessige problemer i disse landene.

Og la oss for all del unngå at  grensen mellom privatrett og offentlig rett skal vær 
avgjørende for inrensiteten av korrupsjonsbekjempelsen. De moderne vestlige sam-
funn bygger på som en grunnleggende forutsetning at statsmakten sikrer den etiske 
standard og tilliten til ikke bare den offentlige forvaltning, men også det private mar-
ked. Se nå bare på hvordan vi for eksempel hånd hever beinharde regler om innside-
handel i aksjemarkedet for å opprett holde tilliten der, og skjerpelsen av kontrollen 
med andre sider av det økonomiske liv ellers. Vi er nødt til å opprettholde en etisk 
høy standard hvis våre systemer skal fungere.

Så kan vi diskutere om det vi har gjort er godt nok, både mht. styrke og mht. treff-
sikkerhet. Jeg føler vel det at er noedvendig å gjøre en ennu større innsats ikke bare 
på utredersiden, men også på regelverksiden når det gjelder å avskrelle de trivielle 
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tingene, slik som man for så vidt gjør i statens personalregulativ i Norge, ogg deret-
ter trekke en strek i sanden for hva som er akseptabelt. Her er det en hel del som 
kunne bli gjort gjeldende tilsvarende for private, for eksempel i skattelovgivningen. 
Men det er fortsatt uvilje mot dette, delvis av ideologiske grunner og delvis ut fa 
makelighetshensyn.

Dette er ikke bare et internasjonalt problem, det er ikke bare skumle glo bale 
roeverkapitaliseter som er ute og går. I medisinsk industri i dag har man kjempe-
problemer med å få kontroll med sponsing av leger og medisinsk forsk ning fra 
farmasøytisk industri, med aapenbare konsedkvenser for hvilke medi si ner som blir 
utskrevet til borgerne og den totale medikamentbruk.

Så dette er i problemer som vi bare må jobbe videre med, baade i stort og 
smått. Vi må være besvisst  kritiske til måten vi gjør dette på, men vi være abso-
lutt kompromissløse når det gjelder kravet om at dette maa behandles som et stort 
samfunnsonde. Utenskjærs sliter vi stadig veldig med å definere rime lig presise 
standarder. Dette er et problem vi ikke maa skygge unna lenger.

Jeg vet ikke nok om dette til aa si noe presist om hvordan disse boer se ut, det er 
det andre som kan si mer om, men som det har vært nevnt, maa vi i alle fall forlange 
gjennomsiktighet, en rimelig og forstaaelig ryddighet og forholds messighet i det 
man gjør, og ikke minst at utbetalinger som alminnelig regel går til institusjoner og 
ikke til individer. Hvis utbetalinger går til indi vi der, må det være et absolutt krav at 
dette skjer helt åpent, også for ved kommendes arbeids giver.

Dette er helt grunnleggende prinsipper, og selv det er jo kan vaere tungt aa 
skulle leve opp til for norsk industri som skal gå ut og konkurrere i spen nen de land, 
må vi bare innse at hvis vi skal være med på å bekjempe et kjempe  messig globalt 
problem, er vi nødt til å ta de omkostninger dette medfoerer for oss, samtidig som 
vi må jobbe mot våre internasjonale samarbeids partnere for aa faa effektive regel-
verk og kontrollsystemer. Dette er ikke et trivielt spørs mål om vaar konmkurranse-
evne og inntjening, dette er kanskje det aller største problemet for den globale og 
den nasjonale økonomi forvaltning i dag.

Professor Suzanne Wennberg, Sverige:
Tack, får jag bara ställa en kompletterande fråga för jag är inte säker på att jag 
förstod riktigt vad du menade. Det här att det är ett stort och internationellt samhäll-
sproblem, vad har det för betydelse menar du då, vad talar det för om du anknyter 
till den övriga debatten här. Ska vi ha större klarhet eller har vi tillräcklig klarhet? 
Duger det som det är eller…

Professor Jan Fridthjof Bernt, Norge:
For å si det så enkelt, selvfølgelig skal vi ha størst mulig klarhet, men vi må være 
villige til å akseptere løsninger som ikke er perfekte hvis alternativet er å slippe ig-
jennom praksiser som er uakseptable. De svenske barneverns myndigheter var oppe 
for den europeiske menneskerettsdomstol for noen år siden. Da var spørsmålet om 
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barnevernslovgivningen der ga tilstrekkelig retts sikkerhet for foreldre eller om den 
var for uklar. Den europeiske menneskeretts domstol endte opp med å si at dette 
regelverket er svært diffust, men problemet det gjelder er så stort at det må vi bare 
akseptere. Tilsvarende på vårt område. Vi må gjøre det beste vi kan og ta i bruk de 
beste redskaper vi til enhvert tid kan finne, men vi må og akseptere at regelverket 
ikke er perfekt og hele tiden jobbe videre med aa utvikle det. Vi må aldri slutte å 
prøve.

Universitetslektor Eric Bylander, Sverige:
Tack! Det bär mig lite emot att ta till orda, för den 25 juni i år blev jag bjuden på en 
förvisso helt tillbörlig men riktigt god lunch i Stockholm – av Robin Oldenstam. Så i 
den mån jag verkar för mild i min kritik skall det antagligen ses mot den bakgrunden... 

Korruptionsfrihet är någonting som känns naturligt för oss i de nordiska länderna 
och det är en fördel med våra länder som vi borde vara mer medvetna om och som 
borde framhållas oftare. Korruptionsfrihet föreställer jag mig är som syre; man mär-
ker att man har den (eller snarare har haft och saknar den) först när den inte längre 
finns där. Det gör att det är svårt för oss att förstå vad det är vi försöker komma åt 
genom den strafflagstiftning, som vi diskuterar här idag. Vi vet inte riktigt vad vi skall 
relatera till. För det är inte att en lunch är si eller så dyr som avgör om lunchen kan 
vara ett led i utvecklingen av ett korrupt samhälle. Det är i stället när det börjar bli 
naturligt, så att korreferenten ber mig om ursäkt för att han inte, som referenten, såg 
till att bjuda på lunch. 

Hur behandlas den som inte mutar i ett läge när samhället har blivit korrupt? Jo, 
sämre. Det har då slutat att bli så att man köper sig en fördel; det har i stället blivit så 
att man köper frihet från en nackdel. Ett sådant system är vi så långt ifrån att vi, eller 
i vart fall vissa, skrattar åt de saker som man försöker bestraffa.

Men	det	är	ju	helt	naturligt fäste jag mig vid att det stod i din text, Robin, liksom 
att Du sade det idag, det	är	naturligt. Nej, inget umgänge är naturligt; det är skapat 
och det är invant, alltså normalt. Men det som är normalt är inte nödvändigt. Det vill 
säga, vi kan mycket väl följa det knastertorra rådet från Finansdepartementet i Sve-
rige: Låt bli att ta emot några former av förmåner. 

Men, hur skall man annars göra? Ja, jag tror inte att straffrätten är någon ideal 
lösning för att bibehålla ett korruptionsfritt samhälle. För straffrätten, den är inriktad 
på det enskilda fallet och enskilda fall är inte det vi vill åt. Vi vill inte förbjuda män-
niskor att ha det trevligt, men när man bestraffar det som här vanligtvis är i sökarl-
juset så är det som om man försökte bestraffa trevliga händelser. Vill man komma åt 
tillskapandet av ett system så kan man inte nöja sig med de små brottsstycken som 
man kommer åt med straffrätt.

Sedan skall man å andra sidan komma ihåg att det talas om trans aktions kostnader 
för otydligheten i strafflagsstiftningen – om man tänker sig att ha den kvar. Ja, de 
transaktionskostnaderna är ju en del av poängen. Många saker som förvisso kan vara 
spännande eller trevliga, som att köra jättefort med bil, kan vara sådana att vi måste 
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tänka oss för. Det finns en motkostnad – det finns ett avsett obehag i att vi kan ’åka 
dit’. Och skulle vi inte bestraffa alls så är jag rädd att du skulle få se på enorma trans-
aktionskostnader. Tack för mig!

Professor Lars Bo Langsted, Danmark:
Tak. Jeg hedder Lars Bo Langsted, og jeg er professor ved Aalborg Universitet. Vi 
er alle sammen enige om, at korruption er af det onde, bestik kelse skal bekæmpes 
nationalt og internationalt. Men det, der er rigtigt van ske ligt, det er at finde ud af, 
hvordan vi gør det. Vi har diskuteret ordet ’util bør ligt’ ganske meget. Korreferenten 
henviste til, at det var sædvanligt, at vi har ret lige standarder også i straffelovgiv-
ningen, vi henviser til andre normsæt. Det er rigtigt, hvis vi f.eks. henviser til  god 
forretningsskik, så har vi noget konkret, vi kan undersøge og sige, hvordan gør næ-
ringslivet normalt inden for dette område. Henviser vi til blufærdigheden, så har vi en 
samfunds mæssig fælles opfattelse, ikke fuldstændig identisk, men nogenlunde fælles 
baggrunds  opfattelse. Når vi bruger ordet utilbørlig i bestikkelsesbestemmelsen, er 
der ikke nogen fælles opfattelse, der kan lede os hen til en tolkning af det van ske lige 
område. Vi er enige om den schweiziske nummerkonto, det kunne vi sag tens beskrive 
i en klassisk strafferetlig bestemmelse og gøre det ganske præ cist. Det, vi ønsker, er 
at ramme noget mere. Når vi så bruger et ord som util børlig og lader det stå alene, så 
har vi ikke nogen steder at hente en inspiration, en fælles opfattelse af, hvornår er det 
det. Jeg synes eksemplerne fra Sverige med disse events, om det nu er strafbar bestik-
kelse, eller det ikke er, at yde dem eller modtage dem, viser i virkeligheden, at vi er 
kommet ud i det mere absurde. Vi kan ikke finde nogen svar på, om det er utilbørligt 
eller ej. Jeg vil tro, at vi kan lave en rundspørge her i dette lokale, og så var vi uenige, 
om det har nogen betydning, eller det ikke har. Det er bare reklame omkostninger. 
En dansk virksomhed, som gerne vil etablere sig i Polen, tilbyder den kommunale 
borgmester, at man vil opføre en børnehave i byen. Er det en utilbørlig påvirkning 
af embedsmanden? Det er ganske vanskeligt, så jeg vil tilslutte mig dem, der går ind 
for, at man forsøger at afgrænse begrebet noget mere. Men vi kan ikke helt undvære 
en blødere definition. Tak.

Professor Suzanne Wennberg, Sverige:
Tack så mycket. Ja, vi kanske får anledning att ifrågasätta om vi kan gå på banketten 
på lördag... Vi har talat om luncher tidigare, men det här överbjuder ju en lunch. Om 
det är en god regel att aldrig ta emot någonting, så kanske vi bör tänka oss för. 

Nästa talare är seniorpartner Thomas Lindholm.

Advokat Tomas Lindhold, Finland:
Tack så mycket. Jag är alltså advokat från Helsingfors och Finland. Jag skulle kanske 
börja med att säga att jag kanske inte borde uttala mig så mycket om den här frågan 
som jag vet förhållandevis lite om. Åtminstone har jag ingen egen erfarenhet av fe-
nomenet. Men den finska lagen har ju då lyfts fram här som något utav en modell i 
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lagstiftningen och snabbt genomgången och jämförd med de övriga nordiska lagarna 
så tycker jag att den verkar vara rätt väl uppbyggd, systematisk och relativt begriplig. 
En annan sak som inte har nämnts här är att Finland år efter år i Transparency Interna-
tionals undersök ningar har konstaterats vara det minst korrumperade landet i världen. 
Inte i Norden alltså, utan i världen. Jag tror i och för sig att detta har mycket lite, eller 
inget samband alls med den förträffliga finska lagen. 

Rubriken för det här temat var ju då var gränsen ska gå. Det finns ju faktiskt en 
finsk grändragslösning som har utvecklats under årens lopp och efter ett antal upp-
märksammade fall. Man kom då till konklusionen att det är muta att bjuda på en kall 
öl och en varm smörgås men att bjuda på en varm öl och en kall smörgås är inte muta, 
så vi har s.a.s. en entydig gräns i Finland. För ordningens skull så hoppas jag att ingen 
tar det här exemplet på allvar och tror att det faktiskt återspeglar finsk rättspraxis. 
Men det åskådliggör en sak, och det är vad också kommentatorerna har sagt här, att 
vi rör oss på ett område där det är omöjligt att sätta en absolut gräns för alla de olika 
situationer som före kommer. Jag tror att för det första så kan jag hålla med referenten 
i att man inte ska kriminalisera någonting om det inte finns vägande skäl till detta. 
Refe renten ifrågasatte om mutor i det privata näringslivet skulle kriminali seras. Det 
kan man kanske diskutera. Korruption är dock ett fenomen som i allra högsta grad 
är oönskvärt och skadligt. Ska man hantera det genom lagstiftningen eller på annat 
sätt, det har jag inte särskilt mycket synpunkter på annat än det generella konstate-
randet, att man inte lagstiftar särskilt framgångsrikt när det gäller människors moral. 
Det är inte lagstiftningen som i första hand driver beteendet. Men jag tror att det är 
orealistiskt att komma bort från det, dels finns den där, alltså kriminaliseringen av 
rent privata förhållanden, dels har jag för mig att OECD´s rekommendationer eller 
avtal förutsätter att man krimina li serar mutor också i privata förhållanden, bortsett 
från det som kallas ’facilitation moneys’ eller så. Men det finns en aspekt som jag 
ännu skulle vilja lyfta fram här. Jag tror att man måste ha en elastisk norm och sedan 
gäller det att fylla ut den här normen på ett vettigt sätt. Kanske finns det utrymme för 
samarbete mellan näringslivsorganisationer, skapande av koder, kanske gemensam-
ma nordiska koder, som på många andra områden där man försöker fylla ut tomrum 
genom självreglering. Men det finns en ytterligare aspekt. När man talar om mutor 
så är det i regel en fråga om det privata mot det offentliga intresset. När det gäller 
muta mellan privata företag så finns det också en mottagare, den privata mottagaren, 
och det är ett mycket icke-önskvärt feno men för ett företag att själv vara föremål för 
muta. Och granskar man stora globala företags interna compliance regelverk så finns 
det i många fall mycket detaljerade regler för vad som är tillåtet för de anställda. 
Dessa innehåller också i regel ett belopp, uttryckt i euro eller annan valuta. Med den 
begränsade erfarenhet jag har så tycker jag att man i regel talar om belopp i stor leks-
ordningen 100 euro eller så t.ex. som övre gräns för en direkt gåva. Företagens egen 
inställninng till vad som är godtagbart bör ju också kunna utgöra en källa för fyllande 
av rekvisitet för begreppet muta i näringslivet. Tack.
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Professor Kimmo Nuotio, Finland:
Tack, alltså jag är också finsk person, professor i straffrätt och jag kan bara lite kom-
plementera det som sades här tidigare, det där att vi har ju en hel del paragrafer om 
muta i den finska strafflagen. Men trots allt, slutresultatet är det att vi har ganska 
snäva kriminaliseringar. Det enda som är lite öppnare, det är just dessa tjänstemanna-
regler och där använder man sig av, det är inte helt öp pet kriterie, av otillbörighetskri-
teriet. Beträffande tagande av muta som tjänsteman, där använder man som kriterie 
det att förfarandet riskerar för tro ende i opartiskhet av tjänsteutövning. Och jag tycker 
nog att just en sådan kontextuell kritierie behövs. Man måste ju sätta lite olika krite-
rier för domar och poliser och sen för vanliga tjänstemän på något kontor. Alltså det 
handlar om korruptionssensitivitet, om det alltså hur nära man står det riktiga beslut-
sfattandet och vad är kontexten. Och en viktig sak är också att man behöver också ett 
asymmetriskt regelverk så att man till exempel bör ställa hårdare krav för tjänstemän 
själva jämfört med de aktuella och potentiella klienter som spelar med dem. Man 
måste faktiskt kunna ge vettiga råd till folk i företag som har med myndigheter att 
göra och jag tror att kunde aldrig i Finland  ha den typ av TeliaSonera saker därför 
att det är ju klart att om det är helt öppet fest, om man firar t ex 100 års jubileum, så 
kan ingen från tjänste manna sidan göra sig straffbar och inte heller någon från  privata 
aktörernas sida. Så att egentligen man borde ju skapa en ganska noggrant genomtänkt 
regelverk som drar olika gränser på ett vettigt sätt. Softlaw i företag kan också vara 
viktigt. En sak som man ännu måste tillägga är att om man tänker på gränsen mellan 
offentlig och privat sektor så finska lösningen har varit att vi har lite utvidgat tjänste-
mannabegreppet just i dessa fall. Så att vi tillämpar de här mutbrottsreglerna också 
till privata aktörer som agerar i en offentlig uppgift och tjänst så att det inte formellt 
krävs att man måste vara i tjänst. Man kunde faktiskt få det intrycket att vi har mycket 
brett därför att vi har en hel del paragrafer, men vi har varit tvungna att skapa ett helt 
regelverk just för att kunna ha de här gränserna och hålla ansvaret snävt. Jag vet inte 
om ni har kunnat följa med det, men i samband med riksdagsval och kommande 
kommu nal val har vi haft en hel del kritisk debatt om det, hur kandidater får samla 
in pergar för sina valkampanjer. Det är sekert den delen av frågor man i Finalnd nu 
måste se närmare på och förbättra regelverket. Vi har nu en alltför restriktiv reglering 
beträffande  riksdagsledamöternas bestickning. Tack.

Sorenskriver Nils Dalseide, Norge:
Til ytterligere illustrasjon av forskjellen mellom land, skal jeg nevne ytterligere et par 
forhold. Jeg er helt enig i at det er et kjempeviktig poeng, for skjel len mellom land, og 
jeg snakket i sin tid med han som var sjef for utlåns avdelingen i Verdensbanken, den 
avdelingen som har med Afrika å gjøre. I sin tid mistenkte man i Verdensbanken at 
finansministeren i Kenya, mens Jomo Kenyatta ledet Kenya, hadde tilegnet seg store 
deler av de kredittene som Kenya hadde fått. Man mistenkte på et gitt tidspunkt at 
han hadde over 500 millioner dollar i ulike banker. Dette ble tatt opp da med Jomo 
Kenyatta, hvor man sa at vi vil ikke gi mere kreditter til Kenya før han er fjernet. Og 
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Jomo Kenyatta, han var en praktisk kar, så han sa det at nei, nei, nei, det ville være 
vel dig dumt å fjerne ham, for da må vi ha en ny, og så må han fylle opp sin konto, og 
det blir mye dyrere. Så han mente at det var mye å spare på å be holde han som alle-
rede hadde fylt opp kontoen. Til dette med banketten, så fremgår det i alle fall i norsk 
rett krystallklart at faglige sammenhenger gjør at det er ikke utilbørlig. Jeg har op-
pfattet hele denne seansen som å ha et sterkt faglig preg, og vedblir å spise på banket-
ten uten redsel for strafforfølgning. Når det gjelder det som ble nevnt før om Norden, 
Norden er jo en idyllisk øy og hvis dere ser grundig i manuskriptet på 113 så står det 
en oversikt over landene i verden laget av Transparency som arbeidet grundig mot 
korrupsjon som du kjenner godt til. Der er det slik at i 2003 ledet Finland og Island 
nr. 2, Danmark nr. 3, Sverige nr. 6 og Norge dessverre da på 8. plass. I 2007 hadde 
Danmark overtatt ledelsen som det minst korrupte landet i verden og Finland var 
nr. 2 og det tror jeg var etter at man begynte å servere varmt øl i Finland. Så man 
må gå tilbake og bytte om det der nå. Men det er et annet viktig poeng, det er lett 
å tro at det ville være bedre for en legmann å forstå en kasuistisk tekst enn en ikke 
kasuistisk tekst. Det er ikke sikkert, og jeg synes det er godt beskrevet i et av forar-
beidene hvor det fremgår at det er ikke gitt at en mer detal jert gjerningsbeskrivelse 
vil ha skapt noen større grad av klarhet og forutberegnelighet. Enkle, oversiktlige 
straffebud, som henviser til den alminnelige dom over en handling, for eksempel 
gjennom et krav om utilbørlighet, vil ofte kunne fremstå som mer instruktive for 
ikke-jurister enn en gjerningsbeskrivelse som er juridisk mest stringent, men som 
kanskje er vanskelig å forstå for en legmann. Slik at det er ikke uten videre gitt at 
det er som hevdet at relative begreper med et innhold fastlagt gjennom forarbeider 
og rettspraksis er venskeligere å rette seg etter.. Man får lave to regler, en kasuistisk 
og en skjønnsmessig og sammenligne og se hvem som da er best, og bruke den al-
ler beste. Men det er ett poeng i tillegg her som menne skeretts domsto len har pekt 
på, og det er at man ser hen til hvilket rettsområde det er, og dette gjelder da i stor 
grad forretningsvirksomhet. Man tenker at går du inn i forretningsvirksomhet så 
må du bruke noen ressurser på å sette deg inn i de normer som gjelder der for det 
tilfellet at du ikke kan de nok fra før. Også sier de videre at, det fremgår direkte av 
rettspraksis derfra, at man må se hvem som er adressat for regelen, og sier at hvis 
adressatene utfører ervervsmessige aktiviteter, er dette et moment som kan føre til 
at man må tåle noe mindre forut sigbarhet enn om man bare leser ordlyden. Og det 
er påpekt av Dan Frende, Finland og av Kjølebro fra Danmark at slik er ren retts-
praksis og det synes jeg er et veldig viktig poeng. Man kan ikke bare skjære dette 
over en kam og ikke se på hva er det gjelder? Hva er det som skal reguleres? Og det 
syns punktet som EMD har lagt seg på når det gjelder å akseptere grader av klarhet, 
det tror jeg er et forstandig lovgivningssynspunkt.

Høyesterettsadvokat Gunnar Nerdrum, Norge:
Jeg arbeider en del i Russland og vil gjerne dele med dere et par personlige erfaringer:

En klient i Norge ba meg en gang få noen opplysninger om fiskekvoter i Russland. 
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Jeg ringte til en kollega i Moskva, som – antagelig – ringte til en tjene stemann i fis-
keriadministrasjonen. I alle fall fikk jeg svar på mine spørs mål og en regning fra kol-
legaen hvor det var oppført et utlegg på 200 euro, - uten bilag.

Skal vi gjette på at det var et honorar til fiskeribyråkraten? – Og hva så? Jeg var 
fornøyd. Min norske klient var det også, og beløpet er ikke avskrek kende. Tjenes-
temannen sitter på opplysningene. Han har dårlig lønn, og han vet at de opplysnin-
gene han gir til advokaten, sender advokaten videre for god betaling.

Neste eksempel: Et advokatfirma i Moskva skulle utvide sine kontorer. De 
fikk hånd om to boligleiligheter som støtte til. Men før de kunne begynne ominn-
redningsarbeidene, måtte de ha 11 administrative tillatelser. – Vel, det er flere enn i 
tilsvarende situasjon i Norge. Men også hos oss kreves det atskillig med tillatelser 
for, for eksempel, å grave et hull i bakken.

Hver og en av disse administrasjonene hadde rett til en saksbehandlings tid på   
1 ½ år. Det ville kunne gi en samlet ventetid på 16 ½ år!

Hva gjorde våre Moskva-kolleger? – De gikk rundt med åpen pengepung. En-
hetsprisen var rundt 100 euro, og sakene ble behandlet på en tilfredsstillende måte.

Ja, hva skal man si her da? – For min del har jeg faktisk problemer med å mo-
bilisere den store moralske indignasjon.

Advokat Robin Oldenstam, Sverige:
Jag kan ju bara tillägga helt kort att, om någon har missförstått, vilket jag inte tror, 
att jag skulle vara för en kasuistisk lagstiftning, så är det inte fallet. Inte heller är 
jag för att man ska tillåta korruption och låta den härja fritt i de privata näringslivet. 
Det är inte heller fallet. Men jag vägrar tro att man inte kan uppnå större klarhet 
och ändå främja ett internationellt samarbete och en kamp mot de problem som vi 
talar om och som är de reella problemen. I övrigt var mitt syfte att skapa debatt. Det 
känns som om jag uppnådde det väldigt väl. Tack så mycket. 

Professor Suzanne Wennberg, Sverige:
Jaha, då ber jag att få avsluta den här sessionen men innan jag gör det så skulle jag 
vilja säga några ord. Jag tycker att det har varit en intressant debatt. Det är svårt 
att sammanfatta, man kan väl möjligen våga sig på och säga att det finns en allmän 
uppfattning som säger att det skulle vara svårt att skapa en klar lagstiftning men att 
det ändå finns en uppfattning som säger att det är angeläget. Och då tänkte jag kop-
pla lite grann till vad du sa, Kimmo Nuotio, om inte möjligen just slår det mig den 
finska varianten har varit ett mellanting att överväga alltså när jag sa inledningsvis 
att man har brutit upp och tagit bort kravet på avsikt att vilja påverka någon och 
gynna, fatta ett gynnade beslut av något slag. Så har man gått över till att bara 
säga att vederbörande ska motta förmånen för sin tjänsteutövning. Det blev väldigt 
intetsägande, men om man som i Finland säger att förmånen åtminstone ska vara 
ägnad att påverka mottagarens verksamhet i anställningen, då har man varken krävt 
att den har påverkat, man har heller inte krävt att det har förelegat någon avsikt att 
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påverka, men man kräver att den ska ha varit åtminstone ägnad att påverka. Att den 
ska vara typiskt sett, helheten ska typiskt sett vara av sådant slag att det så att säga 
luktar korruption. Då kommer man ifrån lite grann kan jag tänka mig möjligen en 
del av de här problemen som vi har diskuterat, men det är närmast ett uppslag från 
de finska bidragen idag. Därmed så är sessionsmötet avslutat. 
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