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01 Hva er compliance?



30

"Forebygging og etterlevelse av regelsett 

og forventninger av generell betydning 

for den aktuelle virksomheten"



Forventninger 

Myndigheter

Media

Ansatte

Kjøpere

Eiere/medlemmer

Kreditorer
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Compliance – med hva?
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Foretaksstraff

Personstraff

Administrative sanksjoner

Styreansvar

Rettighetstap

Antikorrupsjon

Arbeidsmarkeds-

kriminalitet

Konkurranserett

Skatt og avgift

Arbeidsmiljø

Miljørett

Hvitvasking

Personvern

Annet
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Visjon Risikohåndtering

LøsningSystem

Ansvarsreduksjon

 Langsiktighet 

 Risikoappetitt

 Samfunnsansvar

 Identifikasjon

 Varsling

 Tiltak

 Myndighetskontakt

 Straffeloven § 28

 Straffeloven § 78

 Krisehåndtering

 Rapportering

 Samarbeid med 

etterforskende 

myndigheter og 

tilsynsorgan

 Retningslinjer

 Opplæring

 Kommunikasjon

 Kontroll

 Oppdatering

Ting går galt



02 Utviklingstrekk



Trend 1: Fra soft law til hard law

› Fase 1: Skattefradrag for bestikkelser i utlandet

› Fase 2: Skjerpet korrupsjonslovgivning

› Fase 3: Lovpålagte krav til compliance
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Før OECD kom på banen

I land der bestikkelser er en del av kulturen, må vi også 
"smøre" for å selge våre varer. Skattevesenet aksepterer 
dette, så sant det ikke er tvil om at det dreier seg om 
"ærlig" smøring og ingenting går i norske lommer

Skattedirektør Willy Ovesen



Skjerpet straffelovgivning

US FCPA 

1977

OECD 
Convention 1997

Norsk straffelov

2003

UK Bribery Act 
2010



Rettsliggjøringen av compliance
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Strafferett

Compliance som fritaksgrunn og utmålingselement 

Hvitvaskingsloven

Krav til kundetiltak

Regnskaps- og skattelovgivningen

Redegjørelse om compliance og land-for-land-rapportering

Skadeerstatningsloven

Compliance som fritaksgrunn

Arbeidsrett

Krav til varslingsrutiner

HMS-lovgivningen

Krav til internkontroll

Anskaffelseslovgivningen

Økt adgang til avvisning 



Trend 2:  Internasjonalisering

› Felles regelverk og risiko

› Felles aktualitet

– Dieselgate

– Panama Papers

– UBS

– Etc. 

› Felles etterforskning og håndheving
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Trend 3:  Økt sanksjonskompetanse

› Sanksjonsregimet flyttes fra politi til forvaltning

– Administrativ foretakssanksjon

› Sanksjonsregimet blir strengere

– GDPR og konkurranselovgivningen

– Tilsvarende utvikling i annen lovgivning?

› Økt bruk av sanksjoner 
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03 Relasjonsbygging, kundepleie eller 
bestikkelser – hvor går grensen?
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Korrupsjon er misbruk av makt i betrodde stillinger 
for personlig gevinst



For 20 år siden

I land der bestikkelser er en del av kulturen, må 

vi også "smøre" for å selge våre varer. 

Skattevesenet aksepterer dette, så sant det ikke 

er tvil om at det dreier seg om "ærlig" smøring 

og ingenting går i norske lommer
Skattedirektør Willy Ovesen
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When in Rome – do as the Romans 



Milepæler

US FCPA 

1977

OECD 

Convention 1997

Norsk straffelov

2003

UK Bribery 

Act 2010
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Korrupsjon

› Noe annet enn alminnelige ytelser i forretningsforhold

NRC Kunde

Beslutnings-

taker

Leveranse Rabatter Etc.

Vederlag
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Penger

Gaver

Tjenester

Markedsføring

Reise

Lån

Korrupsjon
En utilbørlig fordel

Utilbørlig

Verdi

Formål

Åpenhet

Posisjon

Kontekst

Sektor

Tåler dette 

dagens lys?

Fordel
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Konsekvenser

Strafferettslig ansvar 

Privatrettslig erstatningsansvar 

Tap av avtaler eller konsesjoner 

Utestengelse fra offentlige anbudsprosesser 

Omdømmerisiko

Konsekvenser for ledelse og ansatte

Kostnadene ved en prosess 
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Personstraff

Enkeltpersoner straffes for handlinger i foretakets interesse

Straffeutmåling – hva legges det vekt på?
Allmennprevensjon

Tiltaltes posisjon og ansvar

Misbruk av særlig tillit

Overtredelsens grovhet

Fravær av egen vinning – betydning?

Hvilke yrkesgrupper er utsatt?
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Foretaksstraff

Ikke lenger krav om at noen enkeltperson har utvist skyld 

Straffutmåling – hva legges det vekt på?

Ingen presumsjon – konkret vurdering?

Allmennprevensjon?
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"Gratulerer med dagen"

Innkjøpsleder hos en av NRCs større kundeforbindelser fyller 50 år om tre uker. Du 

blir bedt av din nærmeste leder om å kjøpe inn og overrekke en flaske champagne til 

vedkommende, samt et kort med følgende tekst: "Gratulerer med 50-årsdagen! Vi ser 

frem til å fortsette samarbeidet med deg i lang tid fremover!" 

Når du returnerer til kontoret blir du informert om at innkjøpslederen er i 

forhandlinger med NRC om en større rammeavtale for leveranse av maskiner. 
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"Tur på by’n"

› Er dette ok?

› Hva er alternativ handlinger for å være på den sikre siden?

› Ville vurderingen vært annerledes hvis dette var i forbindelse med anbud?

En norsk maskinleverandør har akkurat vunnet et. Kontraktens verdi er NOK 20 

millioner.

For å feire avslutningen på krevende forhandlinger inviterer leverandørens salgssjef 

NRCs innkjøpssjef på en middag. De har blitt gode venner i månedene som har gått, 

og et slikt treff føles naturlig. Når kvelden avsluttes har regningen endt på kr. 4 200 

per hode. Den høye prisen skyldes primært kjøpet av én dyr vinflaske for å feire 

kontrakten og arbeidstimene som ligger bak. 

Av gammel vane går du på toalettet når regningen faller på bordet, og når du er 

tilbake er den betalt. 

26



Hvor går grensen?

› Det ligger ikke til domstolene å ta 

stilling til om A har opptrådt kritikkverdig … også mange 

kritikkverdige handlinger er straffri

› Når en fordel ikke er av varig karakter, den konsumeres i 

tilknytning til det arrangement som i seg selv er relevant for 

arbeidstakerens stilling, vil det normalt ikke være aktuelt å 

anvende korrupsjonsbestemmelsen.

Et praktisk eksempel
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"Helgetur"

NRC ønsker å invitere et utvalg viktige kunder og samarbeidspartnere til en 

helgetur til Juvet Landskapshotell. Formålet med turen er å promotere NRCs 

produkter og tjenester, men også å opprettholde en god relasjon til deltakerne. 

Transport og overnatting er allerede bestilt, med avreise kl. 14:00 på fredag og 

hjemreise kl. 16:00 på søndag. Du blir bedt om å lage et faglig og sosialt opplegg 

for turen, samt et budsjett hvor det fremgår hvilke utgifter som dekkes av NRC. 
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Kundetur 

En delegasjon fra NRC blir invitert på helgetur til Tyskland av en større 

maskinprodusent. Anledningen er produsentens lansering av et nytt produkt somblir

omtalt som en "revolusjon". I forkant av avreisen mottar NRC forhåndsbetalte 

flybilletter og bekreftelse på hotellovernatting, samt en agenda med tettpakket faglig 

program. 

Etter ankomst får delegasjonen en kort presentasjon av det nye produktet på 

leverandørens hovedkontor, samt informasjonskataloger med spesifikasjoner og 

priser. Etter at lunsjen er servert bærer det til byen for fotballkamp, restaurantmiddag 

og påfølgende bytur. 
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Sponsing

En offentlig innkjøper tar kontakt vedrørende en forestående 

anbudskonkurranse. Etter å ha diskutert om løst og fast i godt og vel en 

time, går samtalen over til hverdagslige temaer. Kunden avslutter samtalen 

med å si at "det hadde vært strålende for både lokalsamfunnet og vårt 

forretningsforhold om dere sponset Lillevik håndballklubb med 15.000,-

denne våren". 

30



Dyr advokat

Du arbeider med å få på plass en byggetillatelse for et nytt lokalkontor i en 

krevende kommune. Du blir introdusert for "kommunens beste advokat". 

Han lover å få forretningene i gang. Dere blir enige om en engangssum på 

kr. 5.000.000 med forfall om to måneder. 
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02 Compliance – mer enn antikorrupsjon



Eksempel 1: Arbeidsmiljø
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Arbeidsmiljø

› Krav

– Fullt forsvarlig arbeidsmiljø

– Fravær av diskriminering

– Internkontroll 

– Håndtering av varsling

› Håndhevelse

– Arbeidstilsynet

– Politiet

› Reaksjoner

– Pålegg 

– Overtredelsesgebyr 

– Straff
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Arbeidsmiljø

Råd

1. Opprett samarbeid med Arbeidstilsynet

2. Opprett arbeidsgruppe for håndteringen

3. Dokumenter selskapets internkontrolltiltak

4. Ivareta andre ansatte

5. Reduser risikoen for gjentakelse ved dokumenterte tiltak
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Eksempel 2: Arbeidsmarkedskriminalitet
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Arbeidsmarkedskriminalitet

› Krav

– Lønns- og arbeidsvilkår 

– Skatt og avgift

– Særlige plikter ved allmenngjøring av tariffavtaler

› Håndhevelse

– Skattemyndigheter

– Økokrim

– Politidistrikt

› Reaksjoner

– Solidaransvar for oppdragsgivere

– Foretaksstraff

– Fengselsstraff

– Administrative sanksjoner
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Arbeidsmarkedskriminalitet

Råd

1. Regulering av underleverandørs plikt mht. arbeidskraft, arbeidsvilkår, skatt og avgift

2. Kontroll med at pliktene ivaretas gjennom prosjektet

3. Benytt en avtalt rett til å heve kontrakten med underleverandør dersom pliktene ikke oppfylles
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Eksempel 3: Konkurransebegrensende adferd
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Konkurransebegrensende adferd

› Forbud

› Konkurransebegrensende avtaler

– Prosjektsamarbeid kan være tillatt

– Stikkord: Kan prosjektdeltakerne bære prosjektet alene?

› Informasjonsutveksling

– Konkurransesensitiv?

› Håndhevelse

– Konkurransetilsynet

– EU-kommisjonen 

– Dawn raids

› Reaksjoner

– Overtredelsesgebyr

– Utestengelse
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Konkurransebegrensende adferd

Råd

1. Søk råd i gråsoner

2. Vær forberedt på dawn raid

3. Vær i forkant ved mistanke om konkurransebegrensende adferd

• Rapportering og amnesti
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