Gratulerer.
Det har skjedd en flott uvtikling i norske selskapers arbeid med å bekjempe korrupsjon
Gjennom flere år har jeg hatt privilegiet med å bistå klienter i deres arbeid med å avklare vesentlige
saker; det være seg hvilke agenter/mellommenn som har blitt brukt for å foreta investeringer i
presumtivt mer korrupte land enn vesten, i å finne ut av om betalinger har gått til offentlige
tjenestemenn, om finansiering har kommet i orden på lovlig måte, hvilke krav selskapene kan stille til
agenter/mellommenn i det arbeidet som skal utføres, og i selskapers arbeid med å bygge en felles
forståelse omkring hva som tillates og ikke minst hva som ikke tillates av opptreden på vegne av
firmaet. Tidligere besto selskapenes arbeid hovedsakelig i å skrive dokumenter, som tilsynelatende
representerte firmaets fulle forståelse omkring bekjempelse av korrupsjon. Heldigvis forstod man at
det ikke var nok å skrive flotte direktiver eller prosedyrer. Det avgjørende var å ta vare på selskapets
ansatte og hjelpe de som står overfor de vanskelige dilemmaene; de som skal forhandle frem avtaler,
gjennomføre investeringer og utbygginger, de som skal besørge overlevering eller henting av utstyr, alt
på lovlig måte. Det er godt å registrere hvor dyktige mange selskaper har blitt i arbeidet med å våge å
utfordre eksempelvis samarbeidspartnere/agenter/mellommenn, våge å forfølge saker som synes å
være avvikende i forhold til selskapets standarder og som våger å erkjenne at det som oftest er
mulighet til forbedringer innen alt arbeid med å bekjempe korrupsjon. Utfordringene som firmaene står
overfor er sjelden like, hvilket innebærer at det er en viktig investering å bygge antikorrupsjonskompetanse i eget hus. Det står stor respekt av at dere ikke er naive i deres krav til dere selv,
ansatte og samarbeidspartnere. Det skal bli spennende å følge dere på ferden videre i deres viktige
arbeid med å bekjempe korrupsjon, enten dette skjer i Norge eller i eksempelvis Sør-Amerika, Asia,
Afrika eller Europa. Bon voyage!

