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Selskapsstyring og antikorrupsjon

Selskapsstyring og antikorrupsjon. 
Hvordan skal selskaper styres for å unngå korrupsjon?

ØKOKRIM-sjef Trond Eirik Schea, Norge

Teksten redegjør for utviklingen av normer for antikorrupsjon gjennom Corporate governance 
og Corporate social responsibility, og enkelte internasjonale og nasjonale standarder 
og anbefalinger for selskapers samlede anti-korrupsjonstiltak. Dette beskrives som anti-
korrupsjonsprogrammer, og hovedelementene i slike programmer drøftes. Ut fra et corporate 
governance-perspektiv har styret et viktig ansvar for selskapets antikorrupsjonsinnsats. 
Foruten ansvaret for å overvåke den administrative ledelsen, og ansvaret for intern kontroll 
og risikostyring, har styret en viktig funksjon ved å sette tonen for anti-korrupsjonsinnsatsen. 
Teksten munner ut i en tese om selskapenes egen oppfølging av sine anti-korrupsjonsprogrammer, 
og to teser om forbedring av regelverket.

1. Innledning. Om antikorrupsjon i Corporate governance og  
Corporate social responsibility

I løpet av de drøyt 20 årene som har gått siden FNs globale konvensjon mot korrupsjon 
(UNCAC) i 2003, har korrupsjonsdebatten i Norden og Europa dreid seg rundt ulike 
hovedtema. Ett tema de senere årene, har vært hvilke tiltak selskapene selv bør sette i verk for 
å forebygge korrupsjon. Ikke sjelden diskuteres dette som et spørsmål om hva selskapene må 
foreta seg for å gå fri fra straffansvar dersom korrupsjon skulle skje; i Norge og flere andre land 
er ordningen at straffansvar for selskaper beror på et skjønn.1 Hva selskapet kunne ha gjort og 
har gjort for å unngå lovbruddet er ett av flere momenter som inngår i dette skjønnet.  Men for 
selskapene har selvsagt spørsmålet om hva de kan og bør gjøre for å forebygge at korrupsjon 
skjer, langt bredere interesse enn som så: I det seriøse skandinaviske næringslivet er korrupsjon 
noe av det man minst av alt ønsker å oppleve.

Like fullt er det i løpet av de siste årene avdekket flere store korrupsjonssaker også i 
Norden. Dette er et beklagelig faktum – men det gir oss også et visst materiale for å reflektere 
over hva som er viktig for selskapenes eget anti-korrupsjonsarbeid. Hva virker, eller rettere 
sagt: hva var det som ikke virket godt der lovbruddene fant sted? Og på den andre siden: Hvilke 
tiltak gis det anvisning på i regler og normer som har kommet til? Disse spørsmålene er tema 
i det følgende.

Begrepene selskapsstyring og eierstyring leder tanken til det engelske begrepet 
Corporate governance, som kan forklares som prinsipper for hvordan selskaper bør ledes, 
organiseres og administreres, og hvilke interesser organiseringen skal tilgodese. Temaene er 
aksjeeieres rettigheter og rolle, styrets ansvar og administrerende leders rolle og ansvar. OECD 
fastsatte prinsipper for Corporate governance allerede i 1999. Begrepet brukes også i EUs 
Direktiv 2006/46/EF artikkel 1 nr 7, som tilføyer en ny artikkel 46a i EUs regnskapsdirektiv 

1  Straffeloven § 48 b bokstav c: «Ved avgjørelsen av om straff skal ilegges et foretak . . . skal det særlig tas hensyn til . . . 
c) om foretaket ved retningslinjer, instruksjon, opplæring, kontroll eller andre tiltak kunne ha forebygget overtredelsen.»



390 391

Trond Eirik Schea, Norge

(78/660/EØF), med krav om at visse store selskaper i årsberetningen må gi en redegjørelse 
for forhold knyttet til foretaksstyringen («Corporate governance statement»).  I den danske 
direktivteksten er Corporate governance oversatt til «virksomhetsledelse», og samme begrep 
brukes i årsregnskabsloven §§ 107 b og c, hvor rapporteringskravet finnes i dansk rett. I den 
svenske direktivteksten brukes begrepet «företagsstyrning», mens årsredovisningslagen i 6 kap 
6-9 §§, som pålegger rapporteringsplikten for svenske selskaper, bruker «bolagsstyrning» (med 
den begrunnelse at den aktuelle bestemmelsen bare gjelder aksjeselskaper og ikke finansielle 
foretak). Den norske regnskapsloven § 3-3b bruker «foretaksstyring».

Foruten anbefalinger fra internasjonale organisasjoner og pålegg i nasjonal lovgivning, 
finner vi i alle nordiske (og de fleste andre europeiske) land komiteer med representanter 
fra bransjeforeninger og andre, som utarbeider nasjonale anbefalinger om eierstyring 
og selskapsledelse: Komitéen for god Selskabsledelse (Danmark), Kollegiet för Svensk 
Bolagsstyrning, Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse.2  Som sådan er dette en form 
for selvregulering, men etter flere lands børsregler er noterte selskaper i utgangspunktet pålagt 
å følge disse anbefalingene.

I Norge ble regnskapsdirektivets artikkel 46a implementert ved at regnskapsloven i 
2010 fikk en ny § 3-3b som lyder slik:

«Regnskapspliktige som er utstedere med Norge som hjemstat etter verdipapirhandelloven § 
5-4 og med verdipapirer notert på regulert marked, skal i årsberetningen eller i dokument det er 
henvist til i årsberetningen, redegjøre for sine prinsipper og praksis vedrørende foretaksstyring.

Redegjørelsen for prinsipper og praksis vedrørende foretaksstyring etter første ledd skal minst 
inneholde følgende opplysninger:

1. en angivelse av anbefalinger og regelverk om foretaksstyring som foretaket er omfattet av eller  
 for øvrig velger å følge, 

2. opplysninger om hvor anbefalinger og regelverk som nevnt i nr. 1 er offentlig tilgjengelige, 

3. en begrunnelse for eventuelle avvik fra anbefalinger og regelverk som nevnt i nr. 1 …»

For vårt formål er det ikke påkrevet med noen begrepsdefinisjon; «selskapsstyring» vil her bli 
forstått på samme måte som «Corporate governance».  Søkelyset i det følgende vil være regler 
og anbefalinger om Corporate governance, snarere enn de ulike landenes aksjeselskapsrettslige 
og regnskapsrettslige regler. Vi vil, som utgangspunkt, ha de store typisk børsnoterte selskapene 
for øyet.

Bedriftenes ansvar for å unngå og motvirke korrupsjon, inngår i Corporate governance 
– men det kommer tydeligere fram i det vi gjerne kaller bedrifters samfunnsansvar – Corporate 
social responsibility (CSR) – som kan forklares som bedriftens integrasjon av sosiale og 
miljømessige hensyn i sin daglige drift på frivillig basis, utover å overholde eksisterende lover 
og regler i det landet man opererer. Kjernen i begrepet er hvilket ansvar bedrifter bør påta 
seg for mennesker, samfunn og miljø som påvirkes av virksomheten. Foruten antikorrupsjon 
er det gjerne menneskerettigheter, arbeidervern og miljøvern som omhandles. Veiledende 
retningslinjer for CSR finnes i blant annet FNs Global Compact (2000), OECDs Guidelines 
for Multinational Enterprises (2011) og ISO 26000 Social Responsibility (2010).3  I Norge 

2  Disse komiteene er medlemmer i European Corporate Governance Codes Network (www.ecgcn.org).
3  Henholdsvis www.unglobalcompact.org, www.oecd.org og www.iso.org.
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fikk regnskapsloven i 2013 en ny § 3-3 c som pålegger store selskaper til å rapportere om 
samfunnsansvar. Bestemmelsens første ledd lyder:

«Store foretak skal redegjøre for hva foretaket gjør for å integrere hensynet til menneskerettigheter, 
arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold, det ytre miljø og bekjempelse av korrupsjon i sine 
forretningsstrategier, i sin daglige drift og i forholdet til sine interessenter. Redegjørelsen skal 
minst inneholde opplysninger om retningslinjer, prinsipper, prosedyrer og standarder foretaket 
benytter for å integrere de nevnte hensynene i sine forretningsstrategier, i sin daglige drift og i 
forholdet til sine interessenter. Foretak som har retningslinjer, prinsipper, prosedyrer og standarder 
som nevnt skal i tillegg opplyse om hvordan foretaket arbeider for å omsette disse til handling, 
gi en vurdering av resultatene som er oppnådd som følge av arbeidet med å integrere hensynene 
som er nevnt i første punktum i sine forretningsstrategier, i sin daglige drift og i forholdet til sine 
interessenter, og opplyse om forventninger til dette arbeidet framover.»

I det følgende drøftes først ulike tiltak selskaper kan treffe for å forebygge korrupsjon. Deretter 
knyttes noen bemerkninger til selskapets styrende organers rolle og ansvar i forhold til disse 
tiltakene.

2.  Hvordan kan et selskap arbeide for å unngå korrupsjon overhodet? Hvilke 
forebyggende tiltak kan selskaper treffe for å hindre at selskapet, deres 
forretningsforbindelser, ansatte eller tillitsvalgte blir involvert i korrupsjon?

Hvilken virksomhet som drives, i hvilket omfang og hvor, varierer meget med ulike 
selskaper. Ulike bransjer, typer kontraktsmotparter, stedlig kultur og praksis mv medfører 
ulik grad og type korrupsjonsrisiko. Uttak av naturressurser i afrikanske stater fordrer andre 
forebyggingstiltak enn vareproduksjon for et lokalt marked. Men for de fleste selskaper 
av et visst omfang gjelder at god korrupsjonsforebygging ikke består av ett eller noen få 
enkelttiltak; det kreves en helhet av ulike tiltak som er forankret i selskapets styrende organer 
og integrert med forretningsprosessene. Denne helheten benevnes ofte som selskapenes anti-
korrupsjonsprogram.

I løpet av de senere årene har det kommet til et stort og variert utvalg av mer eller 
mindre ferdig utarbeidede opplegg for anti-korrupsjonsprogrammer, både fra profesjonelle 
rådgivere, fra NGOer og internasjonale organisasjoner. Blant de viktigste har vært FNs 
anti-korrupsjonsportal TRACK (Tools and Resources for Anti-Corruption Knowledge), 
Transparency Internationals Business Principles for Countering Bribery (2003; revidert 2013)4  
og OECD Good Practice Guidance on Internal Controls, Ethics, and Compliance (2010).

I slike dokumenter har et anti-korrupsjonsprogram gjerne følgende hovedelementer:
• Risikokartlegging og -vurdering
• Etiske retningslinjer
• Prosedyrer og retningslinjer
• Opplæring/trening
• Internkontroll
• Rapportering/varsling
• Monitorering/evaluering

4  En norsk beskrivelse av et enkelt anti-korrupsjonsprogram basert på denne, men  tilpasset skandinaviske forhold, er gitt 
i veilederen Beskytt din virksomhet (Transparency International Norge (2009). Se ellers Global Compact: A guide for 
anti-corruption risk-assessment (2013).
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Det nærmere innholdet i et anti-korrupsjonsprogram vil variere mellom ulike selskaper. En 
del selskaper behandler anti-korrupsjonstiltak som del av mer overgripende programmer 
eller prosesser som skal sikre etterlevelse («compliance») av også andre normer, som 
konkurranseregler, skatt- og avgiftsregler, miljøregler osv.  I det følgende drøftes de vanligste 
hovedelementene i anti-korrupsjonsprogrammer forfatteren er kjent med.

2.1  Risikokartlegging og -vurdering

Det første elementet i et anti-korrupsjonsprogram, er kartleggingen og vurderingen av risiko.5  
Som det heter i Business Principles for Countering Bribery punkt 3.2; «The enterprise should 
design and improve its Programme based on continuing risk assessment». Risikokartleggingen 
og -vurderingen er programmets fundament, og har innflytelse på utformingen av alle de 
øvrige elementene i programmet.

Formålet med en slik risikokartlegging og -vurdering er å skaffe et realistisk, nyansert 
og oppdatert bilde av ulike typer risiki for at selskapet blir involvert i korrupsjon. Dette 
omfatter de omgivelsene selskapet opererer i, for eksempel land, bransje og kontraktsmotparter, 
men også selskapets interne forhold og egen praksis, for eksempel praksis med hensyn til 
representasjon, bruk av agenter. Kartleggingen kan skje på ulike måter, fra enkle kvalitative 
vurderinger til omfattende kvantitative analyser basert på et stort innhentet materiale.

Risikokartleggingen bør ikke være en engangsøvelse. For store selskaper kan det 
være riktig å gjennomføre risikokartleggingen årlig eller hvert annet år, med mindre det 
oppstår spesielle forhold som kan endre risikobildet vesentlig, for eksempel at selskapet starter 
operasjoner i nye markeder. Ved siden av en slik regelmessig full kartlegging, bør sider ved 
forretningsdriften som er spesielt risikable, følges opp kontinuerlig.

Risikokartleggingen bør også omfatte selskapets retningslinjer og rutiner for å 
forebygge korrupsjon, selskapets opplæring og trening som ledd i anti-korrupsjonsprogrammet 
osv. 
Risikokartleggingen og -vurderingen bør dokumenteres.

Risikokartlegging og -vurdering kan representere vesentlige kostnader både i penger 
og tid. Derfor er det viktig at de avsatte ressursene brukes på en mest mulig effektiv måte. 
Samtidig gir en god risikokartlegging et viktig grunnlag for at hele anti-korrupsjonsprogrammet 
kan drives mest mulig ressurseffektivt.

2.2  Etiske retningslinjer

Neste hovedelement i anti-korrupsjonsprogrammer som ofte beskrives, er selskapets 
forretningsetikk, gjerne beskrevet i etiske retningslinjer, code of conduct eller lignende. 
Slike dokumenter, som reflekterer selskapets verdigrunnlag, har ofte noen relativt enkle og 
grunnleggende regler om korrupsjon, typisk at selskapet har nulltoleranse for enhver form for 
korrupsjon, og at alle dets ansatte har ansvar for å unngå korrupsjon og ansvar for å melde 
ifra dersom de iakttar indikasjoner på at kolleger involverer seg i korrupsjon. I tillegg angir 

5  I Norge er det ikke uvanlig å bruke begrepet «risikostyring» (engelsk: «risk management»), selv om «risk assessment» 
strengt tatt språklig sett oversettes best med «risikovurdering».
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etiske retningslinjer gjerne også hva som er etisk riktig adferd i andre relasjoner, for eksempel 
konkurransebegrensende adferd.

Etiske retningslinjer fyller dermed i praksis to funksjoner: For det første kommuniseres 
normer for adferd til selskapets ansatte. For det andre kommuniserer selskapet, gjennom å 
presentere retningslinjene eksternt, sin nulltoleranse for korrupsjon. 

Mange selskaper har etiske retningslinjer samlet i et eget dokument; ofte omfatter 
slike dokumenter også den enkelte ansattes forpliktelser med hensyn til å unngå korrupsjon. 
Men det er ikke er tilstrekkelig at slike dokumenter utarbeides og distribueres: Det avgjørende 
er at de gjøres levende for alle relevante ansattegrupper, og at de på noe sikt definerer kulturen 
i selskapet. Dette forutsetter opplæring i formålet med retningslinjene, deres hovedinnhold, og 
ikke minst håndhevelse herunder framgangsmåte for rapportering av brudd mot retningslinjene.

En måte å sikre dette på, er å skape formelle arenaer for dialog rundt de etiske 
retningslinjene og praksis. En del store selskaper har slike arenaer for ledere og annet personell 
som er spesielt eksponert for korrupsjonsrisiko.

2.3  Andre retningslinjer og rutiner

Foruten etiske retningslinjer, bør det utarbeides mer utfyllende retningslinjer og rutiner for ulike 
problemstillinger knyttet til korrupsjon i ulike forretningstilfeller, basert på risikokartleggingen. 
Foruten å angi hva som er akseptabel praksis og hva som ikke er det, bør retningslinjene gi 
anvisning på hvordan problemer skal håndteres, hvem som skal ta stilling til framgangsmåte i 
eventuelle tvilstilfeller, hvordan praksis skal dokumenteres mv.

For øvrig bør alle vesentlige sider ved anti-korrupsjonsprogrammet beskrives, og det 
bør gå klart fram hvem som er ansvarlig for de ulike elementene i det.

Brudd mot de etiske retingslinjene og øvrige retningslinjer vil som regel kunne 
medføre reaksjoner for de impliserte, dette bør være regulert i og gå klart fram i retningslinjene.

2.4  Opplæring/trening

Selskapets opplærings av ansatte kan fylle flere formål: Dels tilføres de ansatte nye kunnskaper; 
dels er kan dette være en arena hvor ledelsen kan vise engasjement i anti-korrupsjon; dels 
kan de ansatte på denne måten bevisstgjøres og trenes til å reflektere over etiske dilemmaer i 
det praktiske arbeidet. Opplæring av ansatte bør omfatte alle viktige sider av selskapets anti-
korrupsjonsprogram og de viktigste lovreglene som gjelder. Selskapets etiske retningslinjer 
gjøres trolig ofte til et hovedtema i slik opplæring.

Det er selvsagt at slik opplæring er viktig, og det kan være grunn til å anta at dette ikke 
er blant de elementene selskapene i praksis har kommet lengst med. Illustrerende i så måte er 
følgende uttalelse fra den norske hovedsammenslutningen for arbeidsgivere: «Det skjer altfor 
ofte at bedrifter etablerer etiske retningslinjer med korrupsjonsbestemmelser uten å følge dette 
opp med et program for iverksettelse. Det er en selvfølge at retningslinjene må gjøres kjent 
i organisasjonen, men dette må følges opp gjennom opplæring, trening og bevisstgjøring.»6 

De ansattes engasjement i programmet vil, som i andre sammenhenger, bero på 

6  Næringslivets Hovedorganisasjon, i samarbeid med Transparency International Norge; Antikorrupsjonstiltak i lever-
andørkjeden (2013).
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utformingen av og kvaliteten i opplæringstiltakene. Antakelig vil opplæringsformer som 
workshops og diskusjoner som trener de ansatte i å foreta de rette vurderinger og beslutninger 
når vanskelige etiske dilemmaer oppstår, gi god læringseffekt. En del selskaper har tatt i bruk 
e-læring for deler av opplæringen og treningen av sine ansatte.

Opplæring bør, avhengig av vedkommende medarbeiders eksponering for 
korrupsjonsrisiko, ikke begrenses til for eksempel nyansettelse, men gjentas i passende 
intervaller.

Opplæringsaktiviteter kan med fordel omfatte underleverandører og eventuelle andre 
som har relasjoner til selskapet uten å være ansatt.

Selskapet bør ha notoritet rundt hvilke ansatte som har gjennomgått opplæringen, 
for eksempel i form av registrering i den enkelte ansattes personalmappe. Ikke sjelden 
munner også opplæringen ut i at den enkelte ansatte undertegner en forpliktelse til å etterleve 
retningslinjene.

2.5  Rapportering (varsling)

Selskapets engasjement for å motvirke korrupsjon forankres i ledelsen og går slikt sett ovenifra 
og nedover. Samtidig kan anti-korrupsjon bare bli vellykket hvis alle de ansatte som eksponeres 
for korrupsjon, kjenner til og tar ansvar for å etterleve retningslinjene. Dessuten er det ofte slik 
når korrupsjon finner sted, at flere enn de to partene i det korrupte forholdet kan se indikasjoner 
på at noe galt er i ferd med å skje. Derfor framholdes ofte rapportering mv fra de ansatte som 
et element i et godt anti-korrupsjonsprogram.

I Business Principles for Countering Bribery er anbefalingen formulert slik (punkt 
6.5.1): «To be effective, the Programme should rely on employees and others to raise concerns 
and report violations as early as possible. To this end, the enterprise should provide secure and 
accessible channels through which employees and others should feel able to raise concerns and 
report violations («whistleblowing») in confidence and without risk of reprisal.” Det er altså tale 
om både rapportering av (mulige) regelbrudd, og kommunikasjon rundt bekymringer som ikke 
nødvendigvis knytter seg til et konkret forhold. Det bør være en klart kommunisert forventning 
til alle ansatte om at de tar ansvar for å rapportere brudd på de etiske retningslinjene.

I de danske anbefalinger for god selskapsledelse pkt 5.2 anbefales (i motsetning 
til de svenske og norske anbefalingene) at styret beslutter «hvorvidt der skal etableres en 
whistleblower-ordning med henblik på at give mulighed for en hensigtsmæssig og fortrolig 
rapportering af alvorlige forseelser eller mistanke herom».

For at ansatte skal ha tillit til en slik ordning, og bruke den aktivt, må de være 
tilstrekkelig sikre på at arbeidsgiver ikke vil møte en arbeidstaker som varsler med negative 
reaksjoner.7 

Såkalte varsler-linjer («Whistleblower hotline») bør være godt kjent og enkelt 
tilgjengelig for ansatte. En del selskaper har etablert varsler-linjer som også kan brukes av 
andre berørte grupper, f eks kunder, leverandører og andre partnere.

7  I den norske arbeidsmiljøloven (lov 17. juni 2005 nr. 62) § 2-4 er varslere gitt et visst vern ved at arbeidstaker har rett til 
å varsle om «kritikkverdige forhold», samtidig som loven angir at fremgangsmåten ved varslingen skal være forsvarlig. 
Hvorvidt varslere i Norge har et tilstrekkelig rettslig vern, er gjenstand for debatt.
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2.6  Internkontroll

Selskapets systemer for finansiell kontroll bør innrettes slik at det utgjør et godt og effektivt 
verktøy også i anti-korrupsjonsinnsatsen. Dette er i stor grad ivaretatt ved kravene i regnskaps- 
og bokføringslovgivningen om regnskapsrutiner, sporbarhet for betalinger med videre. Men 
risikokartleggingen kan vise at det er behov for registrering og rapportering også utover dette.

Internrevisjonens virksomhet bør planlegges og innrettes under hensyn til 
risikokartleggingen, slik at korrupsjonsutsatte sider av virksomheten blir gjenstand for 
revisjon. Det bør naturligvis være på plass kontrollrutiner og overvåkingsprogrammer med 
særlig fokus på de områdene hvor korrupsjonsrisikoen er høyest.

2.7  Monitorering/evaluering

Ettersom tiden går, vil det kunne komme erfaringer som viser svake eller manglende punkter 
i anti-korrupsjonsprogrammet. Videre vil det finne sted endringer i både selskapet selv og 
dets omgivelser. Derfor må anti-korrupsjonsprogrammet med jevne mellomrom tilpasses og 
forbedres. 

Den anbefalte måten å gjøre dette på, er å ha et system som kontinuerlig registrerer 
viktige erfaringer og endringer, kombinert med periodevise gjennomganger. Det er avgjørende 
at det avsettes tilstrekkelig med ressurser og kompetanse til å gjøre dette.

Mange store selskaper benytter eksterne spesialister til å gjennomføre slike 
evalueringer. Det kan det være gode grunner for at selskaper iallfall med jevne mellomrom 
engasjerer eksterne spesialister for å gjennomgå programmet. Det kan blant annet være en 
effektiv måte å sammenholde programmet med (oppdatert) beste praksis for slike programmer.

2.8 Programmets virkeområde: 
 Leverandører,  andre forretningspartnere, datterselskaper

Internasjonal debatt om korrupsjonsrisiko er opptatt av selskapers risiko for korrupsjon i 
deres leverandørkjeder; ikke minst risikoen for at leverandører bestikker beslutningstakere i 
selskapet for å komme i leverandørposisjon.8  Det er mulig denne problemstillingen ikke er av 
stor praktisk betydning for selskaper som har sine leverandører i Norden. Men leverandører 
bør uansett inngå i risikokartleggingen og, beroende på utfallet av denne, omfattes av de øvrige 
elementene i anti-korrupsjonsprogrammet.

For alle selskapets forretningspartnere – leverandører, agenter, konsulenter og andre – 
anbefales at selskapet foretar undersøkelser og gjør vurderinger for å skaffe rimelig sikkerhet 
for at forretningsforholdet ikke eksponerer selskapet for risiko for forutgående, pågående 
eller framtidig korrupsjon («due diligence», eller «integrity due diligence»), se for eksempel 
Business Principles for Countering Bribery pkt 6.2.1.3. Om dette etter en risikovurdering ikke 
finnes hensiktsmessig å gjennomføre i forhold til alle forretningspartnere, så bør selskapet 
iallfall ha kriterier for når due diligence skal gjennomføres.

Det er også anbefalinger om at selskapet sørger for at det i relasjon til ethvert annet 
selskap det inngår forretninger med, har kontraktsmessig grunnlag for å terminere samarbeidet 
dersom det andre selskapet involveres i korrupsjon, se BPFCB 6.2.1.8.

8  Se UN Global Compact. Fighting corruption in the supply chain: A guide for customers and suppliers (2010) side 12.
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Anbefalingen forsåvidt gjelder datterselskaper er at selskapets eget anti-
korrupsjonsprogram i sin helhet implementeres også i datterselskaper det har kontroll over, se 
Business Principles for Countering Bribery pkt 6.2.11.

2.9  Proporsjonalitet mellom korrupsjonsrisiko og anti-korrupsjonstiltak

Hovedelementene i et anti-korrupsjonsprogram kan, slik de er presentert over, variere mye i 
omfang, og det er viktig for selskapet å finne en samlet løsning som balanserer den risikoen 
selskapet er eksponert for. Prinsippet om proporsjonalitet kommer klart til uttrykk i den nye 
britiske korrupsjonsloven, Bribery Act (2010), som kan sies å være det mest nyskapende og 
mest omtalte lovgivningsinitiativet i Europa på dette området.9 Loven oppstiller straffansvar for 
selskaper dersom korrupsjon finner sted, og selskapet ikke kan godtgjøre at det hadde adekvate 
prosedyrer for å forebygge slik adferd (section 7, «Failure of commercial organisations to 
prevent bribery»):

(1) A relevant commercial organisation («C») is guilty of an offence under this section if a  
 person («A») associated with C bribes another person intending— 

(a)  to obtain or retain business for C, or 

(b)  to obtain or retain an advantage in the conduct of business for C. 

(2)  But it is a defence for C to prove that C had in place adequate procedures designed to  
 prevent persons associated with C from undertaking such conduct.

«Adekvate prosedyrer» utgjør altså en straffrihetsgrunn. Begrepet er klargjort gjennom 
en offentlig veiledning10 som tar utgangspunkt i seks prinsipper.11 Det første lyder slik: 
«Proportionate procedures: A commercial organisation’s procedures to prevent bribery . . . 
are proportionate to the bribery risks it faces and to the nature, scale and complexity of the 
commercial organisation’s activities.»

Et lignende proporsjonalitetsprinsipp vil etter mitt syn ganske sikkert bli lagt til grunn 
av norske domstoler, selv om spørsmålet hittil ikke har kommet på spissen i rettspraksis. Og 
prinsippets direkte rettslige betydning i forhold til spørsmålet om straffansvar, bør ha interesse 
også for selskapets vurdering av hvor omfattende et anti-korrupsjonsprogram skal gjøres.

3.  Hvordan kan tiltak mot korrupsjon integreres i eierstyringen av selskapet?

Corporate governance omhandler stort sett relasjoner i trekanten mellom aksjeeiere, styre og 
daglig ledelse.  I Norge betegnes forholdet mellom aksjeeiere og styre gjerne som eierstyring, 
mens forholdet mellom styre og daglig ledelse betegnes som selskapsledelse.  Det er definitivt 
i det sist nevnte forholdet vi finner det meste av normer, anbefalinger og forventninger for så 
vidt gjelder anti-korrupsjon.

9  The Bribery Act 2010 Guidance, se https://www.gov.uk/government/publications/bribery-act-2010-guidance.
10  The Bribery Act 2010 Guidance, se https://www.gov.uk/government/publications/bribery-act-2010-guidance.
11  De øvrige gjelder henholdsvis foranking i toppledelsen, risikokartlegging, due diligence, kommunikasjon inkludert 

trening, og monitorering/evaluering.
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Aksjeeiernes kanskje viktigste funksjon i så måte er først og fremst å sørge for at 
styret har en sammensetning som setter det i stand til å ivareta sin rolle. De kan også bruke sin 
innflytelse til å foranledige utskiftinger i selskapets styre dersom det ikke er nødvendig tillit til 
at styret er i stand til å ivareta sitt ansvar for selskapets anti-korrupsjonsarbeid.12 

Blant hovedoppgavene for styret er det særlig overvåkingen av den administrative 
ledelsen, og systemene for intern kontroll og risikostyring, som har betydning.  I tillegg kan 
styret ha en viktig kulturbyggende funksjon ved å være øverste ansvarlig for forvaltningen av 
selskapet samtidig som det forplikter seg med hensyn til anti-korrupsjon. Dette aspektet ligger 
til grunn for prinsippet om «Top-level commitment» i Bribery Acts «adekvate prosedyrer», jf 
ovennevnte veiledning: «The top-level management of a commercial organisation (be it a board 
of directors, the owners or any other equivalent body or person) are committed to preventing 
bribery . . . They foster a culture within the organisation in which bribery is never acceptable.” 
Styrene har med andre ord en avgjørende rolle i selskapenes anti-korrupsjonsinnsats, og 
forventningene til deres innsats må kunne sies å være høye.

Viktigheten av at styret holder høy etisk standard er for øvrig framhevet i OECDs 
Principles of Corporate Governance:

 «The board has a key role in setting the ethical tone of a company, not only by its own actions, but 
also in appointing and overseeing key executives and consequently the management in general. 
High ethical standards are in the long term interests of the company as a means to make it credible 
and trustworthy.»13 

En erfaring i FNs Global Compact er at forpliktende engasjement fra styret, ledelse og andre 
som har roller i selskapsstyringen, vanligvis er en suksesskritisk faktor for risikovurderingen. 
Uten slik forankring på øverste nivå kan risikovurderingen miste momentum, behandle visse 
områder mangelfullt eller lignende.14 

Aksjeselskapsretten pålegger styret et tilsynsansvar for selskapets risikostyring og 
internkontroll.15 Å påse at selskapet har adekvat risikostyring og internkontroll, er blant styrets 
kjerneoppgaver. Dette omfatter tiltak som legger til rette for målrettet og effektiv virksomhet 
i selskapet og som gjør det mulig å håndtere ulike risiki, tiltak som bidrar til å sikre kvaliteten 
på intern og ekstern rapportering, og tiltak som bidrar til å sikre at selskapet opererer i samsvar 
med relevante lover, forskrifter og interne retningslinjer for virksomheten.

Dette tilsynsansvaret utdypes i de nordiske anbefalingene for eierstyring og 
selskapsledelse. Og selv om de varierer noe fra land til land, er det enkelte fellestrekk av 
interesse. For det første følger det av alle lands anbefalinger at en tilfredsstillende kontroll 
med selskapets etterlevelse av lover og regler som gjelder for selskapets virksomhet, inngår i 
risikostyringen og internkontrollen, og at styret bør se til at det finnes slik kontroll.

For det andre følger det av den norske anbefalingen at «internkontrollen og systemene 
bør også omfatte selskapets verdigrunnlag og retningslinjer for etikk og samfunnsansvar». De 
svenske anbefalingene sier at i styrets oppgaver inngår blant annet å «se till att erforderliga 

12  Et spesielt eksempel: Et norsk selskap vedtok i januar 2014 et forelegg på foretaksstraff for korrupsjon. I et leserinn-
legg i avisen Dagens Næringsliv 4. februar 2014 drøftes eierskapet i selskapet av lederen for ansvarlige investeringer i 
KLP (en norsk pensjonskasse), som var en stor eier i selskapet. I leserinnlegget tas det til orde for at «selskapet er best 
tjent med en endring i selskapets styre».

13  Side 60.
14  UN Global Compact; A guide for anti-corruption risk assessment (2013) side 15.
15  For norsk retts vedkommende lov om allmennaksjeselskaper (13. juni 1997 nr. 45) § 6-12 og § 6-13.
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etiska riktlinjer fastställs för bolagets uppträdande».16  Altså omfattes også etiske retningslinjer 
av styrets tilsynsrolle med hensyn til internkontroll.

Også med hensyn til styrets rapportering til aksjonærene er det gitt anbefalinger. 
I følge Business Principles for Countering Bribery pkt 6.8.3 bør styret foreta en uavhengig 
vurdering av anti-korrupsjonsprogrammets egnethet og formidle sine funn i årsrapporten til 
aksjonærene. I dette ligger at styret regelmessig bør motta rapportering fra selskapets ledelse 
om programmets egnethet og tillstrekkelighet, og vurdere om det også bør innhentes ekstern 
gjennomgang og vurdering av programmet.

Med et så klart definert ansvar for selskapets samlede anti-korrupsjonsinnsats 
integrert i annet tilsynsansvar, er det interessant å se etter anbefalinger med hensyn til styrets 
størrelse og sammensetning. Slike er det ganske få av. Den svenske anbefalingen (punkt 4) er 
illustrerende: «Styrelsen ska ha en storlek och sammansättning som säkerställer dess förmåga 
att förvalta bolagets angelägenheter med integritet och effektivitet.»17  Det er et interessant 
spørsmål om nordiske selskapsstyrer strengt tatt er forspent med den kompetansen innen anti-
korrupsjon som selskapenes risikoeksponering tilsier.18 

4.  Avslutning: To teser om reguleringen, og en om selskapenes praksis

Økt internasjonal erkjennelse av korrupsjonens skadevirkninger, og skjerpet fokus på ikke 
minst de store selskapenes viktige rolle i korrupsjonsbekjempelsen, har ført til en rekke initiativ 
i form av anbefalinger for selskapsinterne anti-korrupsjonsprogrammer. Slike anbefalinger 
bygger på bred erfaring med hensyn til hvilke elementer som er viktige i slike programmer. 
Anbefalingene har etter hvert, gjennom blandt annet lovpålagte plikter om å rapportere om 
Corporate governance og Corporate social responsibility, fått en rettslig status som gir en 
sterkere oppfordring til å følge dem.

Tese 1: Selskapenes oppfølgning av anti-korrupsjonsprogrammer bør bli bedre.

Tese 1 gjelder selskapenes egen praksis. De store nordiske selskapene har kommet godt i gang 
med å etablere anti-korrupsjonsprogrammer. Men selv om de ulike hovedelementene i slike 
programmer i utgangspunktet er innlysende og enkle, krever det langsiktig og dedikert arbeid 
for å få god effekt ut av helheten i programmene. Utfra offentlig omtale av de sakene vi har 
hatt de siste årene hvor store nordiske selskaper har vært involvert i mulig korrupsjon, må 
en kunne anta at det har vært manglende oppfølging av minst ett av de anbefalte elementene 
i et anti-korrupsjonsprogram, og at dette har muliggjort korrupsjonen.  Selskapenes anti-
korrupsjonsprogrammer som sådan framstår som gode, men noen steder bør oppfølging av 
programmene bli bedre.

Tese 2: Anbefalingene for god selskapsledelse bør bli fellesnordiske.

16 Henholdsvis NUES punkt 10, og Svensk kod för bolagsstyrning punkt 3.1.
17 Punkt 4. Den norske anbefalingen lyder (punkt 8) «Styret bør sammensettes slik at det kan ivareta aksjonærfelles- 

skapets interesser og selskapets behov for kompetanse, kapasitet og mangfold.»
18 Forfatteren kjenner ingen systematisk undersøkelse av dette i Norden, men styremedlemmenes bakgrunn omtales ofte 

på selskapenes hjemmesider.
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Det har, i løpet av relativt kort tid, kommet til ulike internasjonale anbefalinger, de enkelte 
nordiske land har sine ulike anbefalinger for god selskapsledelse, og både EU-regler og 
nasjonale rettsregler henviser i noen grad til disse anbefalingene – som er i stadig utvikling. 
Rettskildebildet har blitt komplisert å forholde seg til, og det kan endog skape tilfeldige 
forskjeller mellom nordiske selskapers praksis. Her kommer forskjellene i de ulike nordiske 
landenes anbefalinger for god selskapsledelse inn. På dette området kan man innen Norden i 
større grad enn i dag ha ens anbefalinger og rettsregler. 

Tese 3: Alle nordiske land bør ha straffansvar for foretak ved korrupsjonslovbrudd, men 
selskapets egen anti-korrupsjonspraksis må få betydning for spørsmålet om ansvar 
skal ilegges.

 
En naturlig forlengelse av den utviklingen vi har hatt, vil etter mitt syn være å ha en strafferettslig 
regulering som fanger opp og hensyntar selskapenes anti-korrupsjonsprogrammer på en 
fornuftig måte. Det strafferettslige foretaksansvaret bør ikke svekke selskapenes insentiv til å 
holde seg med gode anti-korrupsjonsprogrammer og etterleve dem på en god måte – snarere tvert 
imot. I Norge er dette et godt stykke på vei ivaretatt ved den norske straffeloven § 48b bokstav 
c (se note 1): Har et selskap gjort alt som med rimelighet kan kreves for å unngå lovbruddet, 
skal det mye til for at selskapet straffes. Den svenske företagsboten (Brottsbalken 36. kapittel 
7 §), som strengt tatt ikke er straff og som anvendes mest i saker om arbeidsmiljølovbrudd, 
har også et vilkår om «näringsidkaren inte har gjort vad som skäligen kunnat krävas för att 
förebygga brottsligheten». Den danske straffeloven, derimot, har intet slikt vilkår i reglene 
om straffansvar for juridiske personer i §§ 25 flg. Samtidig hevdes det fra ulike hold, iallfall 
i Norge, at forutberegneligheten for selskapene på dette punktet bør økes.  Alle nordiske land 
bør ha straffansvar for foretak ved korrupsjonslovbrudd. Ansvaret bør bero på selskapets egen 
anti-korrupsjonspraksis slik at det gir en viss forutberegnelighet, og det bør være mest mulig 
likt i de nordiske landene.19 Det ligger til rette for en fellesnordisk lovutredning.

Til slutt: Selv det mest velfungerende anti-korrupsjonsprogram har sine begrensninger. 
Troen på at et godt program fullstendig eliminerer korrupsjonsrisikoen, er fåfengt. Som en 
framstående norsk industrileder uttalte: 

«Det er bare personer som ikke har ledet denne typen internasjonale virksomheter som vil si at 
de aldri kunne bli innblandet i korrupsjon. Men det som skiller de gode selskapene fra de mindre 
gode, er holdningene og systemene de har for å unngå det.»20 

19  Se senest Dagens Næringsliv 19. april 2014 «Toppsjefene tør ikke melde korrupsjon».
20  Eivind Reiten, i avisen Aftenposten 18. januar 2014.




