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Skeptisk til å gi veiledning
finans

Statssekretær Pål
Lønseth (Ap) kan ikke love
norsk næringsliv noen
klarere retningslinjer for
hva som er korrupsjon og
ikke. Ifølge Lønseth er det
ikke mulig å lage noen
enkel veiledning.
ESPEn BoLghAug
OslO
– NHO har bedt om et møte, og
vi skal høre på hva de har å si,
sier statssekretær Pål Lønseth
(AP) i Justis- og beredskapsdepartementet.
Selv om statssekretæren skal
høre på Næringslivets Hovedorganisasjons (NHO) bekymring
omkring uklarheten i korrupsjonslovverket i august, er han
skeptisk til forslagene fra organisasjonen om å gå ut med en
egen veiledning til loven. Som
DN skrev igår mener NHO at
grensen for hva som er korrupsjon og ikke kan være vanskelig
å tolke ut fra lovteksten.

lekutt
delige beløp med globale fellestjenester.
– Vi kan med dette få ned
dagens kostnader på tilsvarende
tjenester med minst 30 prosent.
Dette dreier seg om å møte
kundenes behov som vil komme
dem til gode eksempelvis ved
utvikling av nye tjenester og
driftsmodeller. Vi har aldri tidligere inngått en global avtale om
etablering av fellestjenester, sier
Tonne.
«Dette er et partnerskap»
Accenture har inngått lignende
avtaler med andre teleselskaper.
– Vi har eksempelvis avtaler
med selskaper som Oi i Brasil,

British Telecom og Vodafone
samt Telefonica. Alle de globale
teleoperatørene gjør det samme
som det Telenor nå gjør. Det
viktigste er å gjøre det enklere
og bedre, sier Luukkonen.
Han legger til at noen av de
tjenestene selskaper har utviklet
for andre selskaper, kan de videreutvikle for Telenors behov.
– Dette er et partnerskap, sier
Luukkonen, som selv jobber i et
selskap med 266.000 ansatte i 54
land som i siste avvikende regnskapsår (1. september 2011 til 31.
august 2012) omsatte for 27,9
milliarder dollar.
oyvind.finstad@dn.no

Mange detaljer
–Jeg forstår at man i noen
tilfeller kan finne grensen for
hva som er korrupsjon, uklar.
Samtidig er jeg svært usikker på
om det er mulig å gjøre dette
lovverket tydeligere. Det er rett
og slett for mange detaljer til at
man kan lage en enkel veiledning, sier Lønseth.
DN har snakket med flere
jurister og eksperter på korrupsjon. De forteller at i tillegg til
at Norge følger internasjonale
konvensjoner om korrupsjonslovgivning, så har man her til
lands helt siden 2003 valgt å
følge de strengeste forgreningene av de internasjonale standardene.
En ansatt i transportselskapet
Ruter ble nylig dømt for korrupsjon etter å ha blitt påspandert
tre middager til under 5000
kroner av en underleverandør i
løpet av en to års periode.

LOVER IKKE NOE. Statssekretær
Pål Lønseth i Justis- og beredskapsdepartementet

direktør i PricewaterhouseCoopers (PwC) granskningsenhet.
Han mener at dersom loven
skal ha en preventiv virkning,
må den også være tydelig for
dem som skal følge den. Han
presiserer at målet er at selskapene skal få best mulige forutsetninger for å drive lovlydig
virksomhet, og da bør det være
mulig å bistå selskapene med
veiledning, slik andre land som
USA og Storbritannia har gjort.

Skridshol hjelper noen av de
største selskapene i landet med
å overholde korrupsjonslover og
til å vurdere redeligheten til
deres forretningsforbindelser.
– Næringslivet skriker etter å
få vite mer om hvordan de skal
forholde seg til norsk korrupsjonslov. Norsk lov er på dette
området veldig generell, noe
som er bra siden den skal fange
opp så mye. Men det betyr ikke
at de ikke kan komme med
noen retningslinjer i tillegg, sier
Skridshol.
Han hevder hva flere norske
bedrifter ønsker seg, er en
«brukermanual» til hvordan
norske myndigheter tenker
omkring korrupsjonsloven.
– Gjerne med konkrete, praktiske eksempler. Vi kan ikke
hver gang vente helt til det
kommer en dom for å vite hvor
grensen for korrupsjon går, da
er det allerede for sent, sier
Skridshol.
espen.bolghaug@dn.no
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Ønsker en «brukermanual»
– Jeg er veldig for strenge lover
for korrupsjon, men det er
viktig at det også legges til rette
for å skape en mest mulig forutsigbar situasjon for dem som
skal etterleve loven. Det blir for
passivt å si at det er vanskelig
på grunn av mange detaljer, sier
Nicolai Skridshol, advokat og
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n KLAR GRENSE. Korrupsjonsekspert Helge Kvamme
mener det bør innføres gode
og detaljerte kjøreregler
med fokus på åpenhet for å
unngå misforståelse
omkring hva som er korrupsjon og ikke. Foto: Hampus
Lundgren

Komplett sengemiljø fra DUX® med gavl
og kappe fra kr. 27.100,– (180x200 cm).
Sommertilbud gjelder på alle
sengemodeller med tilbehør fra DUX.

Påspandert middager
– dømt for korrupsjon
FINANS

En ansatt i Ruter er dømt
for korrupsjon etter at han
ble påspandert tre
middager til under 5000
kroner. – Skal grensen
være så lav må myndighetene komme på banen
med klarere retningslinjer,
mener korrupsjonsjeger
Helge Kvamme.
ESPEN BOLGHAUG
OSLO

D

en korrupsjonsdømte i
transportselskapet Ruter
var over en periode på to
år på tre middager med representanter fra Volvo Norge.
Mannen hadde en sentral rolle i
Ruter for å fastsette spesifikasjoner for bussmateriellet som
skulle kjøpes inn. Volvo var en
potensiell bussleverandør for
selskapene som leverer kollektivtjenester til Ruter og betalte
for alle middagene de hadde
med mannen.
Mannen er i Oslo tingrett

dømt for «passiv korrupsjon» og
til å betale et forelegg på 24.000
kroner, samt saksomkostninger
på 10.000 kroner og inndragning
av de 4.739 kronene han ble
påspandert.
Streng tolkning
Korrupsjonsekspert og partner
i Advokatfirmaet Selmer, Helge
Kvamme, mener dommen viser
en streng tolkning av hvor den
nedre grense for korrupsjon
går.
– Den nedre grensen settes
stadig lavere ettersom vi får
flere domfellelser av denne
typen. Da er det viktig at
myndighetene kommer med
tydelige retningslinjer slik at
man ikke må vente til noen blir
dømt før man får veiledning for
hvor grensen går, mener
Kvamme.
Han forklarer at norsk lov er
spesielt streng når det gjelder
korrupsjon, i og med at det
ikke er krav om bevis for gjenytelse.
– Mange i både offentlige og
private virksomheter vil kunne
havne i situasjoner som dette, og
da kan det ikke overlates til hver
enkelt ansatt å gjøre vurderingen i forhold til hva som kan

DN 2. juli.

være greit eller ikke å delta på,
fortsetter Kvamme.
Politiadvokat Christian Stenberg representerte påtalemyndigheten i saken. Han peker på
at den korrupsjonsdømte unnlot
å melde ifra om middagene til
sine overordnede, og finner
dommen hverken overraskende
eller spesielt streng.

Vi er skuffet og
mener retten har
feilvurdert hvilke
oppgaver som var
naturlige i min klients
stilling
Hermann Skard, Ruteransattes forsvarer
– Hvis man er i tvil om det
man gjør faller under korrupsjon eller ikke, så er man gjerne
over grensen, sier han.
Tar det tungt
– Dommen var overhodet ikke
som forventet. Vi er skuffet, og
mener retten har feilvurdert
hvilke oppgaver som var naturlige i min klients stilling, sier

den Ruteransattes forsvarer,
Hermann Skard. Sammen med
sin klient gikk han for full
frifinnelse.
Han forteller videre at hans
klient tar dommen tungt, og at
han vil ta standpunkt til en
eventuell anke i dag.
– Min klient synes dette er
voldsomt belastende. Han har
ikke et selvbilde av en som
bedriver korrupsjon. Han har
jobbet både sent og tidlig for at
Ruter skal tilby et godt produkt,
og synes saken er trist, sier
forsvareren.
Støtte fra styreleder
– Livsfjern. Slik beskriver styreleder i Ruter, Bernt Stilluf
Karlsen, dommen.
I seks år var han styreleder i
Ruter samtidig som den korrupsjonsdømte jobbet der. Karlsen
mener retten viser liten forståelse for hvordan næringslivet
fungerer.
– Relasjoner og kontakt med
kunder og leverandører er helt
avgjørende. Å spise middag med
en mulig leverandør tre ganger
over to år kan jeg ikke skjønne
at skal kriminaliseres.
– Men han kunne vel betalt
for dette selv?

DETTE ER SAKEN
n Somrene 2009 og 2011 var en nøkkelperson i kollektivtransportselskapet Ruter på tilsammen tre middager
med representanter fra Volvo Norge.
Det var bussleverandøren Volvo som
betalte for middagene.
n Tilsammen spiste den nå korrupsjonsdømte mannen for 4 739 kroner
under de tre middagene. I dommen
ble det lagt vekt på at mannen ikke
hadde sagt ifra til sine overordnede
om middagsmøtene.
n Den domfelte innrømmet at middagene har funnet sted og hadde
sammenheng med hans jobb i ruter.
Han nektet straffskyld da han så på
middagene som en naturlig del av
hans arbeid.

– Du kan sammenligne det
med en sommerfest. Der også
inviteres kunder og leverandører til mat og underholdning,
og det ville vært merkelig at de
inviterte skulle betale dette selv,
svarer Ruter sin styreleder.
Han poengterer at det i retten
aldri ble bevist at Volvo fikk noe
fortrinn som følge av middagene.
espen.bolghaug@dn.no
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