Vurdering av korrupsjonsrisiko
Ifølge retningslinjene for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland kan
Etikkrådet tilrå utelukkelse av selskaper der det er en uakseptabel risiko for at selskapet
medvirker til eller selv er ansvarlig for grov korrupsjon. Siden 2013 har Etikkrådet ikke bare
vurdert selskaper når omfattende korrupsjonsbeskyldninger fanges opp gjennom nyhets
overvåkningen, men har også særskilt vurdert selskaper i land og sektorer hvor risikoen
for korrupsjon ifølge internasjonale indekser antas å være særlig høy. De studiene som
Etikkrådet så langt har gjort og delvis fortsatt holder på med, omhandler selskaper med
virksomhet innenfor bygg- og anleggsbransjen, olje- og gass-sektoren og forsvarsindustrien.
En studie i telekommunikasjonsbransjen er også påbegynt.
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Når Etikkrådet har informasjon om at et selskap er
anklaget for grov korrupsjon, undersøker rådet samtlige anklager grundig, blant annet ved å kontakte
eksperter, offentlige organer og ved å bruke konsulenter med spisskompetanse innenfor det relevante
fagområdet.

(Tools and Resources for Anti-Corruption Knowledge),
Global Compact: A guide for anti-corruption riskassessment, OECD’s Good Practice Guidance on
Internal Controls, Ethics and Compliance, og i Transparency Internationals Business Principles for Countering Bribery.

I den konkrete vurderingen av om et selskap har
benyttet «grov korrupsjon», legger rådet blant annet
vekt på beløpenes størrelse og om det er gjentatte
anklager mot selskapet som kan tyde på en systematikk i selskapets bruk av korrupsjon.

Mange selskaper har i dag etablert interne antikorrupsjonsprosedyrer for sin virksomhet. Etikkrådet
legger vekt på i hvilken grad disse er nedfelt i operasjonelle etterlevelsesprosedyrer, hvordan de styres
internt og kommuniseres eksternt, i hvilken grad de
gjennomføres effektivt, og hvordan selskapet har
organisert anti-korrupsjonsarbeidet.

Deretter vurderer rådet om det foreligger en risiko for
at bruken av grov korrupsjon kommer til å fortsette,
noe som er avgjørende for om rådet vil anbefale å
utelukke selskapet fra fondet. Sentralt i vurderingen
står prosedyrene et selskap har gjennomført for å
forhindre korrupsjon. Disse tiltakene er sammenfattet
i selskapets antikorrupsjonsprogram, som ofte utgjør
en viktig del av det interne etterlevelsessystemet.
Hensikten med et selskaps antikorrupsjonsprogram
er å forhindre, oppdage og reagere på brudd på
interne og eksterne lover og regler. Hvordan anti
korrupsjonsprogrammet er gjennomført, vil derfor
kunne si noe om risikoen for at regelstridige handlinger
vil fortsette i fremtiden.
Ved vurderingen av selskapers antikorrupsjonssystemer tar Etikkrådet utgangspunkt i etablerte
internasjonale normer og standarder for beste praksis.
Foreign Corruption Prevention Act (FCPA) og tilhørende sanksjonsprosedyrer som har blitt utviklet etter
hvert som korrupsjonssaker ble forlikt mellom selskaper og amerikanske myndigheter, samt UK Bribery Act,
har vært med å utvikle internasjonale standarder for
korrupsjonsforebygging i selskaper. Også Brasil vedtok
i 2013 en tilsvarende lov mot korrupsjon hvoretter
selskaper for første gang pålegges sivilrettslig og
administrativt ansvar som følge av korrupsjonsrelaterte
handlinger. Loven er kjent som Clean Company Act.
I 2012 publiserte det amerikanske Justisdepartementet (DoJ) og US Securities and Exchange Commission
(SEC) en veiledning for hvordan selskaper bør innrette
seg for å unngå straffansvar etter FCPA, kalt A Resource
Guide to the U.S. Foreign Corrupt Practices Act.1
Nyttige retningslinjer for hvordan selskaper skal
utarbeide og implementere antikorrupsjonsprogrammer finnes også i FNs anti-korrupsjonsportal TRACK

Etikkrådet gjennomgår all tilgjengelig offentlig informasjon om antikorrupsjonssystemer og tilhørende
prosedyrer og kontrollmekanismer for selskapene som
vurderes. I tillegg legger rådet ned mye ressurser på
møter med selskaper for å forstå hvordan disse systemene og prosedyrene er gjennomført. Selskaper
som er involvert i korrupsjonssaker, må kunne formidle
på en overbevisende måte at de har en plan for
antikorrupsjonsarbeidet, at ressurser er stilt til rådighet
for arbeidet, og at planen gjennomføres. Bare hvis
selskapet sannsynliggjør at antikorrupsjonssystemene
og prosedyrene organiseres og implementeres tilstrekkelig effektivt, kan rådet konkludere med at den
fremtidige risikoen for korrupsjon er redusert slik at
selskapet ikke bør utelukkes fra fondet.

Konkrete saker
Etikkrådet har utredet mange selskaper under korrupsjonskriteriet i 2015. Dette gjelder selskaper som er
børsnotert på samtlige kontinenter, og de aktuelle
korrupsjonshandlingene skal ha funnet sted i svært
mange ulike land. Sakene som rådet har vurdert i 2015,
bekrefter flere punkter som ble stadfestet i OECDs
Foreign Bribery Report av 2014, en gjennomgang
av alle internasjonale, rettskraftige korrupsjonssaker
i OECD-landene i tidsrommet fra OECDs Anti-Bribery
Convention trådte i kraft i 1999 og frem til 2014 blir
presentert: at korrupsjon ikke er et typisk u-lands
problem, men at det finner sted i alle land i verden,
at det er ofte er toppledere som er direkte involvert
i korrupsjonshandlingene, og at korrupsjon i utstrakt
grad skjer i forbindelse med offentlige kontrakter.2
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ZTE Corporation
Etikkrådet har i mange år vært kjent med at ZTE
Corporation (ZTE) har vært under etterforskning for
korrupsjon i flere land. Det har vært vanskelig å
fremskaffe tilstrekkelig informasjon om de ulike
etterforskningene fordi disse har funnet sted i flere
land hvor slik informasjon ikke gjøres tilgengelig for
allmenheten. I 2015 hadde imidlertid antall korrupsjonsanklager og etterforskninger nådd et nivå som
tilsa at det etter rådets vurdering var en klar risiko
for grov korrupsjon i selskapet. ZTE hadde da blitt
anklaget for korrupsjon i totalt 18 land og blitt satt
under korrupsjonsetterforskning i 10 av disse. Kun én
av etterforskningene hadde resultert i en domfellelse,
dog uten at selskapets representanter var til stede
under straffesaksbehandlingen i retten (rettsbehandling in absentia). Rådet la også vekt på at selskapets
ansatte hadde forlatt landet straks det ble iverksatt
etterforskning, hvilket umuliggjorde en fullstendig
oppklaring av anklagene.
I vurderingen av den framtidige risikoen la rådet til
grunn at ZTE bør ha solide systemer på plass for å
forebygge korrupsjon i lys av de mange alvorlige
korrupsjonsanklagene mot selskapet og korrupsjonsrisikoen i sektor og land det har virksomhet i. Rådet
mente at ZTE verken hadde sannsynliggjort at det
hadde slike systemer, og heller ikke at de systemene
som fantes, var organisert og gjennomført på en tilstrekkelig effektiv måte. ZTE informerte lite om sitt
antikorrupsjonsarbeid, og i sin kommunikasjon med
rådet har selskapet ikke gitt gode svar på spørsmål
om hva det gjør for å forhindre korrupsjon. ZTE ble
derfor anbefalt utelukket.
ZTE opererer i en sektor hvor store offentlige kon
trakter er vanlig og er anklaget for ved gjentatte
anledninger å ha betalt store beløp i bestikkelser for
at offentlige ansatte favoriserte dem i anbudskonkurranser. Dette skal ha skjedd blant annet i land som
Zambia, Filippinene, Papa New Guinea, Liberia,
Myanmar og Nigeria. Denne typen korrupsjonshandlinger har ofte store samfunnsmessige konsekvenser
ved at land med store behov for utvikling tappes for
verdier. Ett av flere konkrete eksempler i denne saken
er skoleprosjektet som ZTE skulle være med å etablere
på Papa New Guinea i 2010. Etter hva rådet vet, har

26 ÅRSMELDING 2015 • Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland

prosjektet så langt ikke blitt realisert, men har kostet
landets befolkning 35 millioner USD.

Petroleo Brasileiro SA (Petrobras)
Etikkrådet har i flere år vært kjent med korrupsjonsanklager som involverer Petrobras. Det var imidlertid
først i 2014, da omfanget av anklagene ble allment
kjent, at rådet besluttet å kontakte selskapet og å
utrede anklagene med sikte på en tilrådning om
utelukkelse. Rådets oppfatning er at den informasjonen som ble offentlig kjent i 2014 og 2015, tilsier at
selskapet har ansvar for grov korrupsjon. Dette gjelder
aktiv så vel som passiv korrupsjon.
I vurderingen av den framtidige risikoen la rådet til
grunn at selskapet bør ha solide systemer på plass for
å forebygge korrupsjon i lys av de alvorlige korrupsjonsanklagene som ble kjent i 2014 og 2015, og
korrupsjonsrisikoen i land og sektor hvor selskapet
har virksomhet. Rådet mente at Petrobras ikke sannsynliggjorde at dets antikorrupsjonsprosedyrer org
aniseres og implementeres tilstrekkelig effektivt.
Selskapets respons på korrupsjonsanklagene var også
av vesentlig betydning for rådet. Petrobras understreket både offentlig og overfor Etikkrådet at det er et
offer for noen enkeltansattes handlinger. I lys av de
omfattende korrupsjonshandlingene som involverer
ledende Petrobras-ansatte, ga dette inntrykk av en
ansvarsfraskrivelse fra selskapets side. Rådet la imidlertid til grunn at selskaper som nettopp har etablert
interne forebyggende systemer, må gis noe tid til å
implementere disse skikkelig. Videre la rådet vekt på
at den store oppmerksomheten saken har fått nasjonalt og internasjonalt, sannsynligvis vil tvinge selskapet
til å ta ytterligere skritt i riktig retning. Selskapet ble
derfor ikke anbefalt utelukket, men satt til observasjon.
Rådet vil vurdere saken på nytt i 2016.
Dette er den første korrupsjonssaken i rådet hvor
passiv korrupsjon, det vil si det å kreve eller motta
bestikkelser, har blitt tillagt vekt. I de sakene som
omhandler passiv korrupsjon og som rådet tidligere
har vurdert, har det vært tale om enkelte ansatte som
har beriket seg selv. For at passiv korrupsjon alene
skal kunne danne grunnlag for utelukkelse, mener
rådet at korrupsjonen må være omfattende og/eller
systematisk, og at selskapet må kunne klandres som

sådan. I Petrobras-saken mener rådet at det klanderverdige består i at de interne antikorrupsjonssystemene har sviktet, og at det sannsynligvis var mangler
ved internkontrollen som tillot at den omfattende

korrupsjonen kunne finne sted over så mange år.
Rådet legger til grunn at passiv korrupsjon av dette
omfanget på lik linje med aktiv korrupsjon er et hinder
for sosial og økonomisk utvikling.

Noter
1.
2.

Denne veiledningen er tilgjengelig på http://www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa/guide.pdf.
Rapporten er tilgjengelig på http://www.oecd.org/corruption/oecd-foreign-bribery-report-9789264226616-en.htm.
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