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1 Innledning 

 

1.1 Tema  

 

"I vår kultur blir det tradisjonelt oppfattet som et grunnleggende rettferdighetsprinsipp: 

Ingen straff uten skyld. Straff er uttrykk for samfunnsmessig misbilligelse, og bør derfor bare 

komme til anvendelse overfor dem som det kan legges noe til last."
1
  

 

Et foretak kan ikke utvise skyld, det kan bare fysiske personer.
2
 Foretaksstraff i norsk rett er 

derfor utformet som et unntak fra skyldprinsippet.
3
 Men dersom et foretak ikke kan bebrei-

des, svikter også begrunnelsen for å anvende straff. Spørsmålet er dermed hvordan denne 

klanderverdigheten skal komme til uttrykk i reguleringen.  

 

Én måte å regulere bebreidelse overfor foretak på, er å identifisere foretaket med en overtre-

delse foretatt av en annen.
4
 Foretaket anses som en organisk konstruksjon der de ansatte 

utgjør foretaket, eller der foretaket identifiseres med de fysiske personenes handlinger. En 

annen tilnærming er å gjøre foretaket som sådan til pliktsubjekt, enten overfor konkrete 

handlingsnormer eller for forebyggelse av brudd på disse.
5
 Det avgjørende i ansvarsvurde-

ringen er da hvilke organisatoriske tiltak foretaket har iverksatt for å forebygge overtredel-

sen. Tilnærmingen erkjenner at ikke alle overtredelser kan forebygges, og at ansvaret må 

bero på foretakets arbeid for å imøtegå den risiko som gjør seg gjeldende. En mellomløsning 

er å identifisere foretaket med pliktbrudd foretatt av noen i dens ledelse. 

 

Det har i internasjonal rettsutvikling vært en klar tendens til å fokusere ansvaret rundt fore-

takenes forebyggende arbeid og selvregulering ("compliance").
6
 Compliance kan best forstås 

som etterlevelse av rettslige reguleringer og forebygging av brudd på disse. "Compliance-

programmer" betegner summen av de tiltak og prosedyrer som skal sørge for slik etterlevel-

se og forebygging.
7
 Compliance kan i lovreguleringen komme til uttrykk på ulikt vis,

8
 og 

kategoriseres gjerne i fem konstruksjoner.
9
 For det første kan det utformes ikke-bindende 

                                                 
1
 Andenæs (2004) s. 75-76 

2
 Ot.prp. nr. 27 (1990-1991) s. 6 

3
 NOU 1989: 11 s. 9 

4
 Engelhart (2014) s. 57-59 

5
 ibid. s. 62-63 

6
 ibid. s. 61 

7
 ibid. s. 61 

8
 Taraldset (2011) s. 9 

9
 Engelhart (2014) s. 69 
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retningslinjer for compliance. For det andre kan tilfredsstillende compliance gis en beløn-

ning i straffutmålingen eller annen sanksjonering. For det tredje kan ikke-tilfredsstillende 

compliance medføre en tilsvarende skjerpelse i sanksjonsutmålingen. For det fjerde kan 

compliance utformes som en straffrihetsgrunn med nærmere fastsatte kriterier. For det femte 

kan et foretak pålegges å arbeide med compliance, med straff som følge dersom ikke kriteri-

ene oppfylles. Mellom disse kategorier kan det tenkes en rekke mellomløsninger, og innhol-

det i kravene til compliance kan variere. 

 

Disse ulike måtene å konstruere foretaksstraff på, foranlediger spørsmålet om hensiktsmes-

sigheten ved utformingen av det norske ansvaret. Den generelle hjemmelen for foretaksstraff 

er inntatt i straffeloven 1902 (strl.) § 48 a. Etter bestemmelsen kan foretak straffes dersom 

en som handler på vegne av foretaket overtrer et straffebud, og straff anses hensiktsmessig i 

det konkrete tilfellet. I vurderingen av straffens hensiktsmessighet er compliance inntatt i 

strl. § 48 b bokstav c som ett av flere momenter det særlig skal legges vekt på.  

 

Problemstillingen er særlig relevant på området for korrupsjon. Korrupsjon begås på tvers av 

landegrenser og i stort omfang. Forbrytelsene har nær sammenheng med foretakenes interes-

ser,
10

 men kan være utslag av enkelthandlinger og derfor være vanskelig å forebygge kon-

kret. Rettsutviklingen på området har gått i skjerpende retning,
11

 og fokuset på compliance 

har tiltatt som en følge av dette.
12

 Disse særtrekkene betinger en isolert behandling av regle-

ne om foretaksstraff for korrupsjon. Korrupsjonshandlinger er straffsanksjonert i strl. §§ 276 

a til c og er omfattet av straffehjemmelen i strl. § 48 a. 

 

Spørsmålet om reglenes hensiktsmessighet aktualiseres ytterligere av tre utviklingstrekk. 

Det første knytter seg til den norske foretaksstraffens effektivitet. Høyprofilerte korrupsjons-

saker blant landets største børsnoterte selskaper indikerer at korrupsjon forekommer i stor 

utstrekning i Norge.
13

 En undersøkelse foretatt av Transparency International fra 2009 viser 

at norske foretak i liten grad implementerer og formidler effektive korrupsjonsforebyggende 

tiltak.
14

 Og i TRACE Index for 2014 scorer Norge svakt i parameteret om antikorrupsjons-

lovgivning og håndhevelse.
15

  

 

                                                 
10

 NOU 2002: 22 s. 29 
11

 Manacorda (2014) s. 5 
12

 ibid. s. 20 
13

 Økokrim, Forelegg til Yara på 295 millioner kroner (2014) 
14

 Transparency International Norge, Korrupsjonsforebyggende tiltak i Norges 25 største selskaper (2009) 
15

 TRACE, Global Business Bribery Risk Index fort the Compliance Community (2014) 
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Det andre utviklingstrekket knytter seg til den norske ansvarskonstruksjonens lovtekniske 

kvalitet. Kritikken mot foretaksstraffen har vært særlig dominerende på området for korrup-

sjon og tiltatt i lys av de senere korrupsjonssaker i Norge. I en artikkel publisert i Dagens 

Næringsliv skriver Knut Høivik at "rekkevidden av det norske ansvaret er uklart og utford-

rer grunnleggende hensyn til forutberegnelighet" og at det er "uklart etter norsk rett i hvil-

ken grad et selskap kan unngå foretaksstraff for korrupsjon dersom selskapet har etablert 

systematiske retningslinjer."
16

 

 

Det tredje utviklingstrekket knytter seg til behovet for harmonisering av reglene om fore-

taksstraff for korrupsjon. Harmoniseringshensynet retter seg på den ene side mot den frag-

mentariske lovgivningen mellom forskjellige nasjonale rettssystemer. Til tross for forsøk på 

å harmonisere reglene gjennom folkerettslige forpliktelser, er foretaksstraffen for korrupsjon 

utformet til dels svært ulikt blant land som kan utøve jurisdiksjon over samme forhold. Og 

foretak som driver global virksomhet vil måtte forholde seg til disse ulike reguleringene. På 

den annen side knytter harmoniseringshensynet seg til den sammensatte internrettslige regu-

leringen av foretaks ansvar for korrupsjon. Strafferettslige, sivilrettslige og administrative 

sanksjoner utgjør et samlet regulatorisk rammeverk for foretakene, og rettsutviklingen på 

området for korrupsjonsbekjempelse innebærer at de tradisjonelle grensene mellom straffer-

ett og sivilrett viskes ut.
17

 Men betingelsene for ansvar for samme handlinger, er ulike.  

 

I britisk rett er reglene om foretaksstraff for korrupsjon inntatt i UK Bribery Act 2010 

("UKBA"). UKBA representerer en ny global antikorrupsjonsstandard og er konstruert på en 

grunnleggende annen måte enn den norske foretaksstraffen.  

 

1.2 Problemstilling 

 

Problemstillingen for denne avhandlingen er om det bør utformes en ny bestemmelse om 

foretaksstraff for korrupsjonshandlinger i norsk rett etter mønster fra UKBA.  

 

1.3 Videre fremstilling og avgrensninger  

 

I punkt 2 vil de norske reglene om foretaksstraff for korrupsjonshandlinger bli analysert og 

drøftet. Gjennomgangen vil ta utgangspunkt i tre elementer ved foretaksstraffen for korrup-

sjon; straffens lovtekniske egenskaper (2.2), vilkår (2.3) og reguleringen av compliance 

(2.4).  

                                                 
16

 Høivik (2014) 
17

 Taraldset (2011) s. 42 
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Foretaksstraffens lovtekniske egenskaper betegner de elementer som kjennetegner straffens 

oppbygging, og oppstiller en rekke skillelinjer. Den første skillelinjen går mellom en gene-

rell straffehjemmel med fellesvilkår på den ene side, og spesiell hjemmel med særvilkår på 

den andre. Skillelinjen er relevant når det skal analyseres hvorvidt korrupsjonshandlinger 

egner seg for særregulering. For det andre går en skillelinje mellom et obligatorisk straffan-

svar på den ene side, og et fakultativt ansvar på den andre. Obligatorisk ansvar innebærer at 

foretaksstraff skal ilegges dersom betingelsene for dette er oppfylt. Fakultativt ansvar inne-

bærer at det er opp til påtalemyndighetens og domstolens skjønn om foretaksstraff skal ileg-

ges eller idømmes dersom de øvrige vilkårene er oppfylt. Valget av ansvarsform har betyd-

ning for omfanget av domstolenes og påtalemyndighetens skjønn, og for hvorledes kravene 

til foretakene kommer til uttrykk.  

 

Foretaksstraffens vilkår omfatter de betingelser som må være tilstede for at straff kan ileg-

ges. Innenfor dette temaet reises spørsmålet om hvor sterk funksjonell og personell tilknyt-

ning som kreves mellom overtredelsen og foretaket, og hvilke omstendigheter som kreves 

bevist vedrørende korrupsjonsforbrytelsen. En overordnet problemstilling er her i hvilken 

grad ansvaret er rent objektivt, eller om forhold hos foretaket har betydning for ansvarsvur-

deringen. Skillelinjen betegnes gjerne som forholdet mellom et representasjonsansvar og et 

organisasjonsansvar. I gjennomgangen vil de obligatoriske vilkårene behandles i et eget 

punkt, mens innholdet i den fakultative vurderingen behandles under punkt 2.4 om regule-

ringen av foretakets compliance.  

 

Med reguleringen av foretakets compliance menes hvilken rettsvirkning, hvilket vurderings-

tema og hvilket innhold lovreguleringen tillegger foretakets korrupsjonsforebyggende ar-

beid. Under problemstillingen om rettsvirkningen av compliance går et sentralt skille mel-

lom compliance som moment i straffespørsmålet på den ene side, og som straffrihetsgrunn 

på den annen. Under problemstillingen om hvilket vurderingstema compliance skal vurderes 

etter, går et skille mellom foretakets generelle innsats i antikorrupsjonsarbeidet på den ene 

side, og de konkrete forebyggelsesmuligheter på den andre. Problemstillingen om innholdet 

i kravet eller momentet om compliance omhandler hvilke nærmere krav som stilles til meto-

den og kvaliteten i foretakets compliancearbeid. 

 

Først vil innholdet i de respektive egenskapene analyseres de lege lata. Deretter vil det knyt-

tes kommentarer til hensiktsmessigheten av disse de lege ferenda. Med hensiktsmessighet 

menes i denne sammenheng hvorvidt egenskapene er egnet til å realisere lovens formål og 

andre relevante hensyn.  
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Når reglene om foretaksstraff for korrupsjon etter norsk rett er behandlet, vil reguleringen av 

foretaksstraff for korrupsjon etter UKBA behandles i punkt 3. UKBA tilbyr alternative løs-

ninger på de elementer som kjennetegner foretaksstraffen etter norsk rett. Samtidig vil det 

være forhold ved denne ansvarskonstruksjonen som kan være gjenstand for innvendinger. 

Gjennomgangen vil følge samme systematikk som for det norske ansvaret i punkt 2, og vil 

ta utgangspunkt i straffens lovtekniske oppbygging (3.2), vilkår (3.3) og regulering av com-

pliance (3.4). Også her vil først foretaksstraffen for korrupsjonshandlinger analyseres de 

lege lata, før det knyttes bemerkninger til hensiktsmessigheten av denne konstruksjonen de 

lege ferenda.  

 

Fremstillingen av UKBA vil nødvendigvis bli mindre omfangsrik enn gjennomgangen av 

reglene etter norsk rett. Dette skyldes for det første at gjennomgangen av det norske ansvaret 

vil problematisere hvorvidt rettstilstanden er hensiktsmessig ut fra reglenes formål og be-

grunnelse, mens gjennomgangen av UKBA har som siktemål å finne løsninger på de inn-

vendinger som der gjør seg gjeldende. Tilnærmingen er således bredere i førstnevnte gjen-

nomgang. For det andre foreligger det lite relevant rettspraksis knyttet til UKBA. Behand-

lingen vil derfor knyttes til et mer begrenset tilfang av rettskilder.  

 

På bakgrunn av disse gjennomgangene vil det presenteres et forslag til utforming av ny be-

stemmelse om foretaksstraff for korrupsjonshandlinger i punkt 4. Forslaget vil representere 

en konklusjon på avhandlingens problemstilling. 

 

Det avgrenses i det følgende mot reglene om foretaksstraff for andre overtredelser enn kor-

rupsjonshandlinger. Dette skyldes de særtrekk ved korrupsjonsforbrytelsene nevnt i punkt 

1.1. Men når innholdet i reglene om foretaksstraff for korrupsjon skal drøftes, vil også prak-

sis knyttet til andre overtredelser behandles.  

 

Reglene om straffutmålingen ved foretaksstraff vil av plasshensyn ikke bli behandlet. Per-

spektivet i denne avhandlingen er først og fremst betingelsene for at foretak kan holdes til 

ansvar. Men spørsmålene inngår i et nært samspill, og de argumenter som knytter seg til 

straffbarhetsspørsmålet vil også ha betydning for prinsippene for straffutmålingen.  

 

En siste avgrensning foretas mot andre nasjonale reguleringer av foretaksstraff for korrup-

sjon enn de som følger av norsk og britisk rett. Dette innebærer at annen relevant utenlandsk 

lovgivning
18

 ikke vil bli behandlet, selv om også disse reguleringene tilbyr alternative og 

interessante ansvarsmodeller.  

                                                 
18

 Foreign Corrupt Practices Act 1977, Decreto Legislativo nr. 231/2001. 
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2 Foretaksstraff for korrupsjon etter straffeloven 1902 

 

2.1 Innledning 

 

Forbudene mot korrupsjon, grov korrupsjon og påvirkningshandel fikk sin nåværende ut-

forming i strl. §§ 276 a til c ved lov 4. juli 2003. Lovrevisjonen gjennomførte Norges for-

pliktelser etter Europarådets strafferettslige konvensjon om korrupsjon av 1999 (europaråd-

konvensjonen).
19

 For korrupsjon straffes den som for seg eller andre krever, mottar eller 

aksepterer, gir eller tilbyr noen en utilbørlig fordel i anledning av stilling, verv eller opp-

drag.
20

 Begrepet "korrupsjonshandlinger" vil i det følgende benyttes som en samlebetegnel-

se på de nevnte forbrytelsene. 

 

Foretaksstraff ble ved lov 20. juli 1991 nr 66 gitt hjemmel i strl. § 48 a og § 48 b. Formålet 

med lovrevisjonen var å øke straffebudenes preventive effekt og å foreta en opprydding i 

reglene om foretaksstraff.
21

 Foretaksstraff kan idømmes når et straffebud overtres av noen 

som handler på vegne av foretaket, og dette anses hensiktsmessig.
22

 Foretaksstraffens 

hjemmel er generell og omfatter således korrupsjonshandlinger.  

 

Reglene om straffelovens virkeområde er inntatt i strl. § 12 og gir som utgangspunkt korrup-

sjonshandlinger anvendelse etter territorialprinsippet,
23

 personalprinsippet
24

 og universal-

prinsippet.
25

 Men bestemmelsen er utformet med sikte på personlige straffsubjekter.
26

 For 

straff overfor foretak
27

 må det derfor gjøres enkelte presiseringer. Det er i praksis fra Høyes-

terett lagt til grunn at territorialprinsippet får anvendelse overfor både norske og utenlands-

ke foretak dersom handlingen er foretatt på norsk territorium.
28

 Og personalprinsippet får 

anvendelse der handlingen foretas på vegne av et norsk foretak, enten gjerningspersonen er 

norsk eller utenlandsk.
29

 Men er handlingen foretatt i utlandet på vegne av et utenlandsk 

                                                 
19

 Ot.prp. nr. 78 (2002-2003) s. 53 
20

 Straffeloven 1902 § 276 a 
21

 NOU 1989: 11 s. 3 
22

 Straffeloven 1902 § 48 a 
23

 Straffeloven 1902 § 12 nr. 1 og 2 
24

 Straffeloven 1902 § 12 nr. 3 
25

 Straffeloven 1902 § 12 nr. 4 
26

 Høivik (2006) s. 5 
27

 Straffeloven 1902 § 48 a annet ledd. Se nærmere om foretaksbegrepet i punkt 2.3.  
28

 Rt. 1996 s. 654, som gjaldt foretaksstraff overfor rederi registrert i Belize. 
29

 Høivik (2006) s. 13-14 
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foretak, faller forholdet utenfor straffelovens virkeområde.
30

 Universalprinsippet kommer 

dermed ikke til anvendelse overfor utenlandske foretak. Dette gjelder enten handlingen er 

foretatt av norsk eller utenlandsk person. Det avgjørende for foretakets tilknytning til riket er 

hvorvidt dette er registrert i landet.
31

  

 

2.2 Foretaksstraffens lovtekniske egenskaper 

 

2.2.1 Innledning 

 

Foretaksstraffen i strl. § 48 a og § 48 b er konstruert rundt to lovtekniske egenskaper som vil 

bli behandlet i det følgende; en generell straffehjemmel med fellesvilkår og et fakultativt 

ansvar. Problemstillingen under dette punkt er hva disse egenskapene betyr for ansvarsvur-

deringen ved korrupsjonshandlinger og hvorvidt de er hensiktsmessige.  

 

2.2.2 Foretaksstraffens generelle hjemmel og fellesvilkår 

 

Den generelle hjemmelen i strl. § 48 a innebærer at alle straffsanksjonerte overtredelser i 

prinsippet er omfattet av reglene om foretaksstraff. Fellesvilkårene innebærer at de samme 

grunnvilkår gjelder for overtredelse av disse straffebudene. En løsning med fellesvilkår for 

foretaksstraff er ikke betinget av at straffen har generell hjemmel – straffehjemmelen kan 

også plasseres i de enkelte straffebud. Men dersom det ikke fastsettes fellesvilkår for de om-

fattede forbrytelsene, svikter også grunnlaget for å opprettholde en straffehjemmel som skal 

omfatte alle overtredelser. Spørsmålet om hensiktsmessigheten av de to egenskapene har 

dermed en nær tilknytning.  

 

Foretaksstraffens generelle karakter og løsningen med fellesvilkår vil bli behandlet under 

henholdsvis punkt 2.2.2.1 og 2.2.2.2. Hensiktsmessigheten av disse egenskapene i regule-

ringen av foretaksstraff for korrupsjon vil drøftes samlet under punkt 2.2.2.3.  

 

2.2.2.1 Foretaksstraffens generelle straffehjemmel 

 

Under lovforberedelsen til endringen i reglene om foretaksstraff ble det problematisert om 

foretaksstraffen burde ha generell hjemmel, eller om ansvaret skulle knyttes særskilt til de 

enkelte straffebud.
32

 For en generell hjemmel ble det argumentert med rettstekniske og prak-

                                                 
30

 Høivik (2006) s. 14-15 
31

 Matningsdal, Bratholm (2003) s. 57 
32

 NOU 1989: 11 s. 12 
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tiske fordeler.
33

 Det ble fremholdt at en generell hjemmel var best egnet til å møte utford-

ringen med å forutsi hvilke straffebud et foretak ville kunne overtre. Mot en generell hjem-

mel ble det hevdet at en slik løsning "harmonerer dårlig med det strenge legalitetsprinsipp 

(lovprinsipp) i strafferetten, idet ordningen innebærer at det overlates til påtalemyndigheten 

og – i neste omgang – retten å vurdere hvilke bestemmelser som egner seg for foretaksan-

svar".
34

 Det ble videre uttalt at "slike vurderinger bør foretas av lovgiveren" og at "et så vidt 

spillerom (…) kan dessuten åpne for forskjellsbehandling og manglende forutsigbarhet ved 

håndhevelsen".  

 

Straffelovkommisjonens flertall gikk inn for at foretaksstraffen skulle ha særskilt hjemmel i 

straffebudene.
35

 Mindretallet ønsket en generell hjemmel.
36

 Departementet gikk inn for sist-

nevnte løsning
37

 og fikk tilslutning av justiskomiteen.
38

 Strl. § 48 a er nå utformet som en 

generell hjemmel for ileggelse av foretaksstraff.
39

  

 

Den generelle hjemmelen for foretaksstraff innebærer at alle straffesanksjonerte bestemmel-

ser vil være omfattet av ansvaret med mindre noe annet følger av lov. Korrupsjonshandling-

er er omfattet av den generelle straffehjemmelen. Ved tillegg eller andre endringer i korrup-

sjonslovgivningen vil foretaksstraffen omfatte disse bestemmelser uten at dette må følge av 

egen rettsakt. Straffehjemmelen er dermed ikke direkte knyttet til korrupsjonslovgivningen. 

 

Et eksempel på unntak fra den generelle straffehjemmelen er overtredelse av konkurran-

selovgivningen, som gjennom endringslov 14. juni 2013 nr. 35 ble unntatt fra den alminne-

lige straffehjemmelen. I stedet reguleres sanksjonene for slike overtredelser av reglene om 

overtredelsesgebyr i konkurranseloven § 29. Begrunnelsen for å oppheve foretaksstraff for 

brudd på konkurranselovgivningen var at reduksjonen av risikoen for strafferettslig forfølg-

ning ville øke foretakenes incentiver til å søke om lempning etter reglene i lovens §§ 30 og 

31.
40

 Dette viser at lovgiver er åpen for å unnta visse overtredelser fra den generelle hjem-

mel for foretaksstraff der dette kan begrunnes i prevensjonshensynet.  

 

                                                 
33

 NOU 1989: 11 s. 12 
34

 ibid. s. 12 
35

 ibid. s. 12 
36

 ibid. s. 13 
37

 Ot.prp. nr. 27 (1990-1991) s. 11 
38

 Innst. O. nr. 55 (1990-1991) s. 1-2 
39

 Rt. 2000 s. 2023 s. 2027 
40

 Prop.75 L (2012-2013) s. 56 
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Straffehjemmelens generell karakter har foranlediget problemstillingen om overtredelser av 

de ulike straffebudene vil håndheves med samme intensitet, og hvordan dette stiller seg for 

korrupsjonshandlinger. Straffelovkommisjonen uttalte i den forbindelse at "hovedområdet 

for ansvaret vil fortsatt være økonomisk og samfunnsregulerende lovgivning".
41

 Uttalelsen 

indikerer at korrupsjonshandlinger vil være gjenstand for særlig håndhevelse. Dette fremgår 

også av uttalelser i forarbeidene til endringene i korrupsjonslovgivningen, men da under 

henvisning til Norges folkerettslige forpliktelser.
42

 

 

I Rt. 2013 s. 1025 ble det anført at korrupsjon ikke tilhørte foretaksstraffens kjerneområde. 

Anførselen ble fremmet i tilknytning til prevensjonsmomentet i strl. § 48 b bokstav a. Først-

voterende uttalte at "(d)et avgjørende (…) må være hvorvidt slik straff kan være særlig egnet 

i kriminalitetsbekjempelsen på det aktuelle området".
43

 Videre ble det fremhevet at "all-

mennpreventive hensyn gjør seg ualminnelig sterkt gjeldende i forbindelse med straffereak-

sjoner for denne kriminalitetsformen". Konklusjonen var at "korrupsjonsforbrytelser tilhører 

foretaksstraffens kjerneområde".
44

 Korrupsjonshandlinger er dermed klart omfattet av den 

generelle hjemmelen for foretaksstraff, og gjenstand for særlig håndhevelse.  

 

2.2.2.2 Foretaksstraffens løsning med fellesvilkår 

 

Etter strl. § 48 a kan foretak straffes når de nærmere angitte vilkår er oppfylt. Idet det ikke er 

knyttet særvilkår for foretaksstraff i de enkelte straffebud, angir dermed bestemmelsen felle-

svilkår for foretaksstraff.  

 

Løsningen med fellesvilkår ble i liten grad problematisert under lovforberedelsen. Straf-

felovkommisjonens mandat var vidt og uttalte kun at det burde "vurderes om en bør ha ge-

nerelle straffebestemmelser som rammer juridiske personer".
45

 Kommisjonen uttalte i delut-

redning III at "den bestemmelsen som kommisjonens flertall foreslår, fastlegger fellesvilkå-

rene for straffansvar for foretak".
46

 Departementet foreslo at det gis nye bestemmelser om 

innholdet "de nærmere vilkårene for slik straff",
47

 og forutsatte dermed at disse vilkårene 

                                                 
41

 NOU 1989: 11 s. 12 
42

 Ot.prp. nr. 78 (2002-2003) s. 7 
43

 Rt. 2013 s. 1025, avsnitt 33 
44

 ibid., avsnitt 36 
45

 NOU 1989: 11 s. 7 
46

 ibid. s. 12 
47

 Ot.prp. nr. 27 (1990-1991) s. 11 
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skulle være felles for de omfattede forbrytelsene. Ingen av høringsinstansene uttrykte inn-

vendinger mot denne løsningen
48

 og justiskomiteen tilsluttet departementets forslag.  

 

Løsningen med fellesvilkår innebærer at det ut fra lovens ordlyd gjelder like grunnvilkår for 

foretaksstraff for overtredelser omfattet av strl. § 48 a. For korrupsjonshandlinger medfører 

dette at praksis knyttet til foretaksstraff for andre overtredelser vil kunne være relevant i 

ansvarsvurderingen. Samtidig vil ikke de særhensyn som måtte gjøre seg gjeldende i korrup-

sjonstilfellene gjenspeiles i foretaksstraffens grunnvilkår.  

 

2.2.2.3 Er løsningen med generell straffehjemmel og fellesvilkår hensiktsmessig? 

 

Formålet med lovrevisjonen i 1991 var blant annet å foreta en opprydding i reguleringen av 

foretaksstraff, som på tidspunktet var inkonsistent og uoversiktlig.
49

 Løsningen med generell 

straffehjemmel og fellesvilkår ivaretar lovtekniske hensyn og gir fleksibilitet med hensyn til 

hvilke overtredelser foretak skal holdes ansvarlig for. Mot konstruksjonen kan det innvendes 

tre forhold: 

  

For det første innebærer løsningen at foretaksstraffen ikke adresserer de krav som stilles til 

foretakene for korrupsjonshandlinger, men er avledet av straffebud rettet mot ulike pliktsub-

jekter, som seg imellom kan ha svært ulik karakter. Det kan derfor innvendes at straffe-

hjemmelen gjør det vanskelig for foretakene å forutberegne sin rettsposisjon med hensyn til 

de ulike forbrytelsene, og at foretakenes særlige ansvar og plikter knyttet til korrupsjons-

handlinger ikke signaliseres tydelig nok.  

 

Av denne grunn ble det under lovforberedelsen drøftet om løsningen stred mot hensynene 

bak lovkravet. Justisdepartementet delte ikke de disse bekymringene og uttalte at legalitets-

prinsippet først og fremst skal "sikre forutberegnelighet med hensyn til hvilke handlinger 

som er straffbare, og borgerne skal bare kunne dømmes etter forbud som er fastsatt av fol-

kets representanter".
50

 Lovforarbeidene problematiserte dermed først og fremst forutbereg-

nelighet knyttet til pliktsubjektet i det enkelte straffebud, som i følge departementet ikke 

ville "få noe dårligere grunnlag enn tidligere til å vurdere hvordan de bør opptre for å hol-

de seg innenfor lovens grenser".
51

 Dette er nokså åpenbart, men besvarer ikke spørsmålet 

om hvordan foretakene bør opptre i relasjon til risikoen for de enkelte forbrytelser. På dette 

punkt utfordres hensynet til forutberegnelighet. 

                                                 
48

 Innst. O. nr. 55 (1990-1991) s. 1 
49

 Ot.prp. nr. 27 (1990-1991) s. 3 
50

 ibid. s. 11 
51

 ibid. s. 11 
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For det andre omfatter straffehjemmelen og fellesvilkårene ulikeartede forbrytelser der ulike 

hensyn gjør seg gjeldende. Kravet til overtredelse av et straffebud
52

 innebærer at deler av 

vilkårene for foretaksstraff vil variere ut fra hvilket straffebud det er tale om. Hva foretak må 

foreta seg for å unngå ansvar for korrupsjon, vil ikke nødvendigvis være det samme som 

dersom ansvaret knytter seg til andre overtredelser.  

 

De overtredelser som er omfattet av foretaksstraffen kan deles inn i to hovedkategorier; de 

straffebud som pålegger foretaket plikter, og de som retter seg mot enhver. Bestemmelser i 

arbeidsmiljø- og forurensningslovgivningen er eksempler på førstnevnte. Korrupsjon inngår 

i sistnevnte kategori. I førstnevnte tilfelle vil foretakets plikter være beskrevet i straffebudet. 

I sistnevnte tilfelle må foretakets plikter utledes av en kombinasjon av de enkelte straffebud 

og straffehjemmelen. Hensynet til klare retningslinjer gjør seg gjeldende med større tyngde i 

sistnevnte tilfeller – ettersom straffebudene ikke gir retningslinjer for foretakenes opptreden, 

uten at dette kommer til uttrykk i straffens utforming.  

 

De nevnte ulikhetene har dessuten medført at vilkårene praktiseres noe ulikt. Høivik uttaler 

at det i vurderingen av tilknytningskravet
53

 vil ha betydning om det er tale om overtredelse 

av straffebud som retter seg mot foretaket, eller om det knytter seg til enhver.
54

  

 

Videre følger det av uttalelser i forarbeidene og av praksis at hvilken overtredelse det er tale 

om har betydning for den fakultative vurderingen i strl. § 48 a, jf. "kan". Ved overtredelse av 

forurensningslovgivningen er hovedregelen at foretaksstraff skal idømmes når det foreligger 

en overtredelse.
55

 For korrupsjon gjelder imidlertid utgangspunktet om at det ikke følger 

noen presumsjon om straff.
56

 Disse reglene vil behandles nærmere under punkt 2.4.2. Po-

enget i denne sammenheng er at vurderingenes innhold varierer ut fra hvilke overtredelser 

det er tale om, og at det av den grunn er mindre hensiktsmessig å utforme fellesvilkår for 

disse forbrytelsene. En ytterligere innvending i den forbindelse er at det i praksis kan oppstå 

en uheldig smitteeffekt mellom saker om foretaksstraff for forbrytelser med ulike egenska-

per.  

 

                                                 
52

 Straffeloven 1902 § 48 a første ledd første punktum 
53

 Se punkt 2.3.3 
54

 Høivik (2012) s. 273 
55

 Rt. 2007 s. 1684, avsnitt 41 
56

 Rt. 2013 s. 1025, avsnitt 36 
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Med disse innvendingene mot foretaksstraffens fellesvilkår, svikter også begrunnelsen for å 

opprettholde en generell hjemmel for foretaksstraff hvor korrupsjonsforbrytelsene er omfat-

tet.  

 

Det ovenstående indikerer at det kan være behov for å innta reglene om foretaksstraff for 

korrupsjon i en spesiell straffehjemmel med særvilkår. En slik løsning harmonerer med ut-

viklingen på det sivilrettslige området. I erstatningsretten er arbeidsgiveransvar for korrup-

sjon gitt særvilkår i skadeserstatningsloven (skl.) § 1-6. I forarbeidene til endringsloven ble 

det uttalt at "en lovfesting vil tydeliggjøre norsk rett".
57

 Innspillet er relevant også for spørs-

målet om særregulering av de strafferettslige sanksjoner mot foretak.  

 

2.2.3 Foretaksstraffens fakultative karakter 

 

Dersom vilkårene i strl. § 48 a, jf. strl. §§ 276 a til c er oppfylt, beror spørsmålet om fore-

taksstraff skal ilegges på et skjønn hos påtalemyndighet og domstol, jf. "kan" i § 48 a første 

ledd annen periode. Foretaksstraffen er dermed fakultativ. Temaet under dette punkt er den 

lovtekniske løsningen med fakultativt ansvar. Innholdet i den fakultative vurderingen vil bli 

behandlet under punkt 2.4.  

 

Foretaksstraffens fakultative karakter ble begrunnet med at "foretaksstraffen som hovedregel 

vil ha en subsidiær karakter i forhold til det personlige straffansvaret, og at behovet for 

straffansvar for foretaket derfor bør være gjenstand for en særskilt vurdering i det enkelte 

tilfellet".
58

 Valgfriheten ble videre ansett som "en nødvendig motvekt mot det prinsipielt sett 

meget vidtrekkende foretaksansvaret".
59

  

 

At foretaksstraffen er fakultativ har to overordnede implikasjoner. For det første skilles rele-

vante momenter i ansvarsvurderingen ut i straffespørsmålet. Dette innebærer at disse under-

legges andre beviskrav enn dersom de skulle tilhørt skyldspørsmålet. I tillegg vil rettsvirk-

ningen av oppfylt beviskrav være forskjellig: Oppfyllelse av vilkårene som hører til skyld-

spørsmålet vil medføre en skyldkonstatering. Oppfyllelse av momentene i straffespørsmålet 

vil kunne medføre fritak for eller nedsettelse av den straff som ellers skulle følge av skyld-

vurderingen. Videre medfører oppdelingen at de ulike momentene i ansvarsvurderingen er 

                                                 
57

 Ot.prp. nr. 73 (2006-2007) 5.2.3 
58

 Ot.prp. nr. 27 (1990-1991) s. 1 
59

 ibid. s. 22 
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underlagt ulike regler om blant annet ankeadgang til Høyesterett,
60

 om krav til domsgrun-

ner
61

 og om voteringen i domstol hvor det deltar mer enn én dommer.
62

  

 

For det andre overlates sentrale momenter i ansvarsvurderingen til påtalemyndighet og dom-

stol. Dette innebærer på den ene side at lovgiver ikke trekker grensen for hva som skal anses 

straffbart i det enkelte korrupsjonstilfelle, og på den annen side at kravene til foretakene 

utledes rettspraksis og andre rettskilder. Straffbarheten avgjøres dermed på bakgrunn av 

andre retningslinjer enn de som følger av lov og må søkes i disse rettskildene.  

 

Løsningen med å overlate spørsmålet om foretaksstraff til påtalemyndighetens og domstole-

nes skjønn ble ikke antatt å støte mot noen betenkeligheter under lovforberedelsen, og alter-

native utforminger ble ikke foreslått. Straffelovkommisjonens mindretall uttalte at "når det 

kan overlates til påtalemyndigheten og domstolene å avgjøre i hvilken utstrekning inndrag-

ning bør brukes, bør en tilsvarende ordning etter mindretallets oppfatning være like forsvar-

lig for foretaksstraffens vedkommende."
63

 Justisdepartementet uttalte at påtalemyndighetens 

og domstolens vide spillerom for ansvarsvurderingen harmonerte godt med den norske retts-

tradisjonen.
64

 Justiskomiteen tilsluttet forslaget om å fordele reglene på to paragrafer uten 

øvrige merknader.
65

  

 

Dette er påfallende idet de argumenter som kunne rettes mot løsningen, ble gitt adskillig 

spalteplass under spørsmålet om foretaksstraffens generelle hjemmel. Straffelovkommisjo-

nen uttalte om dette at "et så vidt spillerom (…) kan dessuten åpne for forskjellsbehandling 

og manglende forutsigbarhet ved håndhevelsen".
66

 Argumentet er relevant også for spørsmå-

let om straffens fakultative karakter. Disse forholdene har betydning for spørsmålet om løs-

ningens hensiktsmessighet.  

 

2.2.3.1 Er det fakultative ansvaret hensiktsmessig? 

 

Foretaksstraffens fakultative karakter gir påtalemyndighet og domstol fleksibilitet med hen-

syn til de ulike forhold straffen kan komme til anvendelse på. Dette gjelder både overfor de 

ulike straffebud som er omfattet av foretaksstraffen, og de ulike saker innenfor det enkelte 

                                                 
60

 Straffeprosessloven § 306 annet ledd 
61

 Straffeprosessloven § 40 annet ledd 
62

 Straffeprosessloven § 33 
63

 NOU 1989: 11 s. 13 
64

 Ot.prp. nr. 27 (1990-1991) s. 11 
65

 Innst. O. nr. 55 (1990-1991) s. 2 
66

 NOU 1989: 11 s. 12 
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straffebud. Straffbarheten vurderes konkret på bakgrunn av en rekke momenter, og sørger 

for at straff idømmes kun der dette er hensiktsmessig. Løsningen har dessuten en side til 

formålet om å unngå ansvarspulverisering, idet påtalemyndigheten kan ta hensyn til om en-

keltpersoner er eller vil bli straffet når påtalespørsmålet skal avgjøres. Men det kan også 

reises innvendinger mot denne valgfrie ansvarsmodellen. 

 

For det første synes løsningen svakt fundert. Straffelovkommisjonen vurderte ingen alterna-

tive måter å konstruere ansvaret på i sin utredning. Valgfriheten synes først og fremst be-

grunnet i straffens generelle karakter, og at foretaksstraff ikke bør anvendes på alle forhold 

som er omfattet av straffehjemmelen. Som konkludert i punkt 2.2.2.3 taler gode grunner for 

å unnta korrupsjonshandlinger fra den generelle straffehjemmelen, og denne begrunnelsen 

slår dermed ikke gjennom ved en eventuell særregulering. Det ble videre vist til den norske 

rettstradisjonen, hvoretter reglene om inndragning var utformet fakultativt. Men denne be-

grunnelsen er nå ikke lenger holdbar. Reglene om inndragning ble endret ved lov 11. juni 

1999 nr. 39, slik at sanksjonen nå som utgangspunkt er obligatorisk.
67

 Videre er det en 

grunnleggende forskjell mellom inndragning og foretaksstraff: Inndragning idømmes der det 

allerede er konstatert et straffbart forhold. Etter reglene om foretaksstraff avgjøres straffbar-

heten gjennom det fakultative skjønnet.  

 

For det andre er det prinsipielt betenkelig at ikke loven trekker opp grensen for hva som er 

straffbart, men at dette må utledes av påtalemyndighetens og domstolenes praksis. Innven-

dingen knytter både seg til hvordan kravene til foretakene blir til og hvorledes de kommer til 

uttrykk.  

 

Innvendingen til kravenes tilblivelse omhandler kompetansefordelingen mellom lovgiver på 

den ene side og domstol og påtalemyndighet på den andre. Jensen skriver om dette at man i 

alminnelighet kan "stille seg kritisk til om spørsmålet om domfellelse og frifinnelse burde 

bero på en helt fri og skjønnsmessig vurdering".
68

 Andenæs skriver likeledes at "den sikker-

het og beregnelighet som prinsippet «nulla poena sine lege» skulle gi, kan bli nokså illuso-

risk hvis loven selv gir dommerskjønnet det avgjørende ord."
69

 

 

Innvendingen til kravenes uttrykk relaterer seg til deres tilgjengelighet for foretakene, ved at 

disse følger av et mindre tilgjengelig rettskildebilde. Høivik uttaler om dette i Dagens Næ-

                                                 
67

 Straffeloven 1902 § 34 
68

 Jensen (1999) s. 228 
69

 Andenæs (2004) s. 122 
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ringsliv 30. mars 2014 at "rekkevidden av ansvaret er uklart og utfordrer grunnleggende 

hensyn til forutberegnelighet".
70

  

 

Det er i denne forbindelse illustrerende at det ble problematisert i hvilken grad det fakultati-

ve ansvaret harmonerte med Norges forpliktelser etter OECDs korrupsjonskonvensjon. 

OECD stilte spørsmålstegn ved om de norske reglene om foretaksstraff tilfredsstilte kravene 

i artikkel 2 om ansvar for juridiske personer.
71

 Straffelovrådet uttalte at "det antas at Norge 

vil oppfylle kravene i artikkel 18 gjennom regelen om foretakstraff i strl. § 48 a), jf strl. § 48 

b), selv om det ikke kan utelukkes at det kan reises en viss tvil hensett til at ansvaret i hen-

hold til strl § 48 a), jfr. § 48 b) er fakultativt".
72

  

 

For det tredje kan det innvendes at det kan være uheldig å skille momentene i ansvarsvurde-

ringen ut i henholdsvis skyld- og straffespørsmålet. Det synes noe vilkårlig hvilke momenter 

som er plassert i skyldspørsmålet og hvilke som er plassert i straffespørsmålet. Eskeland 

skriver om dette at "det fakultative ansvaret, slik det er kommet til uttrykk i strl. §§ 48a og 

48b, innebærer at det ikke, som for fysiske personer, er noe klart skille mellom ansvars-

spørsmålet (vilkårene for straff) og straffespørsmålet (hvilken straff som kan eller skal ileg-

ges). Denne uklarheten preger også uttalelser i forarbeidene".
73

 To eksempler på denne 

uklarheten er spørsmålet om krav til foretaksledelsens skyld
74

 og compliance som henholds-

vis moment og vilkår.
75

 I begge tilfeller er det argumentert for at momentene skal vurderes 

under både skyld- og straffespørsmålet. Disse problemstillingene vil bli nærmere drøftet 

under punkt 2.3.  

 

Samlet sett fremstår straffens fakultative system som svakt begrunnet og lite forutberegne-

lig. Og når en særregulering av foretaksstraff for korrupsjonshandlinger anses hensiktsmes-

sig,
76

 svekkes også fleksibilitetsargumentet for disse tilfellene.  

 

 

                                                 
70

 Høivik (2014) 
71

 Ot.prp.nr. 78 (2002-2003) s. 7 
72

 NOU 2002: 22 s. 20 
73

 Eskeland (2013) s. 380 
74

 Axelsen (2009) s. 208 
75

 Høivik (2012) s. 302 
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 Se punkt 2.2.1 
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2.3 Foretaksstraffens vilkår 

 

2.3.1 Innledning 

 

Problemstillingen under dette punkt er hvilke betingelser som må være oppfylt for å straffe 

foretak for korrupsjon, og hvorvidt disse er hensiktsmessige. På grunn av foretaksstraffens 

fakultative system omtales vilkårene som straffens obligatoriske vilkår. Innholdet i den fa-

kultative vurderingen vil bli behandlet under punkt 2.4. Avgjørelsen av om de obligatoriske 

vilkårene er oppfylt, tilhører skyldspørsmålet. Vilkårene fremgår av strl. § 48 a: 

 

"Når et straffebud er overtrådt av noen som har handlet på vegne av et foretak, kan foreta-

ket straffes. Dette gjelder selv om ingen enkeltperson kan straffes for overtredelsen." 

 

Straffsubjektet er "foretak". Foretaksbegrepet er legaldefinert i strl. § 48 a annet ledd. An-

svaret omfatter alle typer virksomheter uavhengig av organisasjonsform.
77

 Foretakets orga-

nisering og eierforhold kan imidlertid ha betydning for om foretaksstraff vil bli ilagt i det 

konkrete tilfelle.
78

  

 

Bestemmelsen er utformet som et representasjonsansvar.
79

 Foretaket identifiseres med en 

som handler på dets vegne og holdes ansvarlig for dennes handlinger. Det er dermed tilsyne-

latende ikke av betydning om foretaket som sådan er å klandre for korrupsjonshandlingen. 

Løsningen hviler på grunnforestillingen om at handlinger foretatt på vegne av et foretak må 

forstås ut fra den sosiale og strukturelle sammenheng de er utført i.
80

 For det første er det 

nærliggende å anse foretakets interesser og system som motiverende for korrupsjonshand-

lingene. For det andre er det naturlig å gjøre foretaket ansvarlig for slike handlinger fordi 

foretaket er nærmest til å forebygge overtredelsen. En problemstilling under dette punkt er 

om foretakets adferd likevel er relevant i vurderingen av de obligatoriske vilkårene. I så fall 

vil vilkårene ha et innslag av organisasjonsansvar – et ansvar for systemsvikt.
81

  

 

Av bestemmelsen kan det utledes to vilkår. For det første må det foreligge en overtredelse, 

jf. "overtrådt". For det andre må denne overtredelsen ha en nærmere tilknytning til foretaket, 

jf. "på vegne av". Vilkårene omtales i det følgende som "overtredelseskravet" og "tilknyt-

ningskravet" og vil behandles i henholdsvis punkt 2.3.2 og 2.3.3. Problemstillingen er hvil-
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ket innhold som følger av vilkårene og om disse er hensiktsmessige. Hensiktsmessigheten av 

vilkårene vil drøftes i punkt 2.3.4.  

 

2.3.2 Overtredelseskravet 

 

Det første vilkåret for foretaksstraff er at et straffebud må være "overtrådt". Vilkåret inne-

bærer for det første at de objektive straffbarhetsbetingelsene må være oppfylt.
82

 Gjernings-

beskrivelsen for korrupsjon og påvirkningshandel er inntatt i strl. §§ 276 a til c. For korrup-

sjon straffes den som for seg eller andre krever, mottar, aksepterer et tilbud om en utilbørlig 

fordel (passiv korrupsjon), eller gir eller tilbyr noen en slik utilbørlig fordel (aktiv korrup-

sjon) i anledning stilling, verv eller oppdrag. Bestemmelsen angir et vidtgående korrup-

sjonsbegrep
83

 der også medvirkning er omfattet.
84

 Når det gjelder kravet om fravær av 

straffrihetsgrunner, følger det en presumsjon om at slike ikke foreligger med mindre annet 

godtgjøres.
85

 Straffrihetsgrunnene gjør seg imidlertid sjelden gjeldende i korrupsjonstilfelle-

ne. 

 

I tillegg til de objektive vilkår må gjerningspersonen ha utvist straffebudets foreskrevne 

skyld.
86

 Det er ikke nødvendig at gjerningspersonen faktisk blir straffet,
87

 og både anonyme 

og kumulative overtredelser er som utgangspunkt omfattet. Ansvaret for anonyme overtre-

delser innebærer at den handlendes identitet ikke kreves påvist. Ansvaret for kumulative 

overtredelser innebærer at straffebudet kan være overtrådt av flere gjerningspersoner i sam-

virke. Kumulasjonsansvaret forutsetter imidlertid uaktsomhet som skyldform.
88

 Skyldkravet 

for korrupsjon er forsett
89

 og kumulasjonsansvar er dermed ikke anvendelig i korrupsjonstil-

fellene. Som følge av ansvaret for anonyme feil er det videre gjort unntak fra tilregnelig-

hetskravet.
90

  

 

Overtredelser som skyldes hendelige uhell og force majeure er unntatt fra ansvaret.
91

 I forar-

beidene uttales det i den forbindelse at "når et foretak har foretatt alt som praktisk er mulig 
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for å unngå uhell, og dette likevel har skjedd pga helt ekstraordinære forhold, bør foretaket 

ikke straffes".
92

 Uttalelsen har foranlediget spørsmålet om det blant de obligatoriske vilkåre-

ne for foretaksstraff eksisterer et krav om systemsvikt, slik at vilkårene også har innslag av 

organisasjonsansvar. Problemstillingen kan drøftes under tre synsvinkler; for det første om 

det eksisterer et tilleggsvilkår om foretaksskyld, for det annet om det følger en særlig retts-

stridsreservasjon for handlinger som skyldes hendelige uhell eller force majeure og for det 

tredje om det av bestemmelsen kan utledes et tilleggsvilkår om skyld i foretakets ledelse.  

 

Den første synsmåten går ut på at det av bestemmelsen kan utledes et selvstendig tilleggs-

vilkår om foretaksskyld. Foretaksskyld forstås i denne sammenheng som et krav til svikt i 

foretakets organisatoriske tiltak. Et slikt tilleggskrav kan ikke utledes av bestemmelsen eller 

andre relevante rettskilder, og det må forventes at en slik innsnevring av foretakansvaret 

ville kommet til uttrykk i disse kildene. Unntaket må derfor i stedet vurderes i lys av motiv-

uttalelsene om unntak for hendelige uhell og force majeure.  

 

I forarbeidene beskrives hendelige uhell som tilfeller "hvor en skade er utløst ved en hand-

ling som vurdert i ettertid viser seg ikke å skulle være foretatt, men hvor handlingen ikke kan 

bebreides noen".
93

 Reservasjonen knytter seg altså til omstendigheter ved gjerningsperso-

nen, og ikke foretaket, og kan derfor uansett ikke sies å innebære et innslag av organisa-

sjonsansvar. Disse omstendighetene vil dessuten normalt konsumeres av de ovennevnte krav 

til gjerningspersonen, idet skyldkravet ikke vil være oppfylt. Det samme gjelder tilfeller av 

force majeure, der gjerningsbeskrivelsen vanskelig vil kunne oppfylles. Unntaket må derfor 

anses som en presisering av straffbarhetsvilkårene hos gjerningspersonen, og ikke som et 

innslag av organisasjonsansvar.  

 

Den tredje synsmåten er særlig forfektet av Axelsen, som hevder at må oppstilles "et krav 

om bebreidelse av foretakets ledelse som ligger et sted mellom hendelige uhell og uaktsom-

het".
94

 Et slikt krav kan ikke utledes av bestemmelsens ordlyd eller forutsetningene i lovfor-

arbeidene og ble avvist av Høyesteretts ankeutvalg i Rt. 2007 s. 1684.
95

 Det kan dermed 

ikke oppstilles som tilleggskrav at det er utvist skyld i foretakets ledelse.  

 

Det følger av det ovenstående at overtredelseskravet inneholder et objektivt representasjons-

ansvar for en annen persons korrupsjonshandlinger. Spørsmålet er så hvilke personer foreta-
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ket holdes ansvarlig for, og hvilken tilknytning som kreves mellom gjerningspersonens kor-

rupsjonshandling og foretaket. 

 

2.3.3 Tilknytningskravet 

 

Det andre vilkåret for foretaksstraff er at overtredelsen må være foretatt "på vegne av" fore-

taket. Vilkåret har en personell og en funksjonell dimensjon.
96

 Den personelle dimensjonen 

innebærer en begrensning i hvilke fysiske og juridiske personer foretaket hefter for. Den 

funksjonelle dimensjonen innebærer en begrensning i hvilke handlinger foretaket holdes 

ansvarlig for.  

 

Det kan spørres om det er hensiktsmessig å sondre mellom disse elementene i tilknytnings-

kravet. I lovforarbeidene ble de to aspektene behandlet under ett.
97

 De kan dermed som et 

utgangspunkt ikke sies å representere kumulative delvilkår. Av pedagogiske årsaker vil like-

vel disse elementene behandles hver for seg. Det personelle tilknytningskravet vil bli analy-

sert under punkt 2.3.3.1 og det funksjonelle tilknytningskravet under punkt 2.3.3.2. Spørs-

målet er hvilke avgrensninger de innebærer. 

 

2.3.3.1 Hvilke personer hefter foretaket for? 

 

Formuleringen "på vegne av" taler for at det stilles krav om at den handlende representerer 

foretaket. Det må imidlertid være tilstrekkelig å påvise et "rettsforhold mellom foretaket og 

den fysiske gjerningspersonen".
98

 Dette innebærer en avgrensning mot handlinger foretatt av 

"utenforstående".
99

 Betegnelsen gir liten selvstendig veiledning. Klart utenfor faller fysiske 

og juridiske personer uten forbindelse til foretaket. I kjernen omfattes foretakets ansatte.  

 

Vilkåret begrenser ikke ansvaret til handlinger foretatt av noen i foretakets ledelse. Ansvaret 

er dermed et prinsipalansvar,
100

 slik at alle ansatte i foretaket som utgangspunkt vil kunne 

oppfylle kravet til tilknytning.  

 

Det fremgår av lovens forarbeider at et foretak også kan bli ansvarlig for handlinger begått 

av selvstendige oppdragstakere.
101

 Det avgjørende i slike tilfeller er om foretaket har hatt en 
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"reell mulighet for å innvirke på hvordan oppdraget ble utført".
102

 Det er naturlig å forstå 

dette slik at det for selvstendige oppdragstakere og tredjemenn gjelder et funksjonelt til-

leggsvilkår. Dette medfører en begrensning i tilknytningskravets personelle dimensjon. 

 

Om innvirkningskriteriet uttalte Straffelovkommisjonen at "hvis oppdraget er av en slik art 

at det like gjerne kunne vært utført av foretakets ansatte, er det mer naturlig å anse hand-

lingen for å være begått på vegne av foretaket".
103

 Men kravet må forstås videre enn å gjelde 

kun de tilfeller hvor oppdragstakeren utfører tilsvarende oppgaver som foretakets ansatte. 

Vurderingen beror på sakens konkrete forhold.
104

 Spørsmålet er så om tilknytningskravet 

kan være oppfylt også der slik innvirkningsmulighet ikke foreligger. 

 

Høivik eksemplifiserer denne problemstillingen med konsulentoppdrag i utlandet der konsu-

lenten sikrer foretaket en offentlig tillatelse gjennom korrupsjon.
105

 Han konkluderer med at 

foretakets "økonomiske interesser ikke er tilstrekkelig grunn til å fravike eller modifisere 

kravet om innvirkning", med den begrunnelse at foretaket alternativt kan straffes for med-

virkning til konsulentens korrupsjon.
106

 Etter min mening er naturlig å utlede av dette at inn-

virkningskriteriet ikke alene kan oppfylles av foretakets økonomiske fordel av overtredelsen, 

men at dette vil være et tolkningsmoment i vurderingen.  

 

Samlet innebærer det personelle tilknytningskravet en begrensning i hvilke personers kor-

rupsjonshandlinger foretak kan straffes for. Ansvaret er på dette punkt likevel mer vidtgåen-

de enn det erstatningsrettslige arbeidsgiveransvaret i skl. § 2-1, der arbeidsgiver svarer for 

skade voldt av "arbeidstaker".  

 

2.3.3.2 Hvilke handlinger hefter foretaket for? 

 

Det funksjonelle tilknytningskravet innebærer at handlingen må være foretatt i forbindelse 

med den kompetanse som følger av rettsforholdet mellom foretaket og gjerningspersonen. 

Det er kun for disse overtredelser at foretaksstraffens begrunnelse gjør seg gjeldende.  

 

Ordlyden gir ingen veiledning om hvilke handlinger foretaket hefter for. I lovens forarbeider 

ble det forutsatt at vilkåret skulle innebære en lignende, men noe snevrere, begrensning som 
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den som følger av skl. § 2-1.
107

 I Rt. 1997 s. 786, som gjaldt arbeidsgiveransvar etter skl. § 

2-1, ble det uttalt at "den skadegjørende handling må ha rimelig tilknytning til tjenesten for 

at arbeidsgiveren skal bli ansvarlig". Henvisningen til "tjenesten" innebærer at uttalelsen 

neppe har overføringsverdi til de tilfeller der gjerningspersonen ikke er ansatt i foretaket.  

 

Det funksjonelle tilknytningskravet kan inndeles i tre vurderingsmomenter; handlingens 

tilknytning til utføringen av arbeidsoppgavene, tilknytningen til foretakets interesser og 

overtredelsens påregnelighet.
108

 Det første momentet danner utgangspunktet for vurde-

ringen. Handlinger uten tilknytning til arbeidets tids- og stedsmessige rammer og de oppga-

vene som følger av rettsforholdet, vil normalt ikke anses foretatt på vegne av foretaket. Men 

dersom handlingen har en slik tilknytning, blir spørsmålet om denne er motivert av personli-

ge eller foretakets interesser ("interessemomentet"), og om den var påregnelig ("påregnelig-

hetsmomentet").  

 

Interessemomentet omhandler hvorvidt handlingen er motivert av, eller har som virkning, å 

tjene foretakets interesser. Handlinger foretatt av rent private interesser falle utenfor vilkåre-

ne for foretaksstraff. Det samme vil gjelde for handlinger som skader foretakets interes-

ser.
109

 Overtredelser som "bærer et klart preg av illojalitet mot foretaket", anses ikke å opp-

fylle tilknytningskravet.
110

 Etter påregnelighetsmomentet er det avgjørende i hvilken grad 

foretaket kunne forutse lovbruddet.
111

 Hva foretaket kunne forutse vil bero på om handling-

en var et utslag av en normal eller særegen risiko.  

 

Et særlig spørsmål er hvilken betydning det har at korrupsjonshandlingen strider mot in-

struks. Det følger av forarbeidene at en handling antas ikke å være foretatt på vegne av fore-

taket dersom "foretaket ikke kunne ha forutsett at instruksen ville bli brutt".
112

 Det er nær-

liggende å forstå uttalelsen slik at foretaket gjennom instruks kan redusere risikoen for å 

holdes ansvarlig for korrupsjonshandlinger. Foretakets compliance kommer dermed inn som 

et moment i vurderingen av det funksjonelle tilknytningskravet. Høivik konkluderer likele-

des med at "organisatoriske tiltak for å forhindre lovbrudd inngår i vurderingen av om den 

fysiske gjerningspersonen har opptrådt på vegne av foretaket".
113

 Det kan derfor legges til 

grunn at compliance i form av instruks og retningslinjer kan ha betydning som et moment i 
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vurderingen av det funksjonelle tilknytningskravet. Dette gir ikke foretaksstraffens vilkår et 

innslag av organisasjonsansvar – foretaket gjøres ikke ansvarlig for manglende instruks, 

men medfører at foretakets selvregulering kan heve terskelen for ansvar i noen tilfeller.  

 

2.3.4  Er vilkårene hensiktsmessige? 

 

De obligatoriske vilkårene for foretaksstraff for korrupsjon er utformet som et objektivt re-

presentasjonsansvar for aktiv og passiv korrupsjon med visse personelle og funksjonelle 

avgrensninger. Det kan rettes to innvendinger mot vilkårene og deres utforming.  

 

For det første innebærer representasjonsansvaret at foretakets ansvar er avledet av en annens 

overtredelse av et straffebud, og at ansvarsvilkårene dermed gjøres mindre tilgjengelig. 

Straffehjemmelen adresserer ikke selv foretakets plikter. Dette er ikke prinsipielt problema-

tisk for de straffebud som angir foretaket som pliktsubjekt. Men for straffebud rettet mot 

enhver, herunder korrupsjonshandlinger, må kravene til foretaket utledes gjennom en tolk-

ning av de enkelte straffebud og straffehjemmelen, samt tilhørende rettskilder. Denne inn-

vendingen er beslektet med den som presenteres i punkt 2.2.2 om foretaksstraffens generelle 

hjemmel og fellesvilkår. Det sentrale i denne sammenheng er at det ikke er foretakets hand-

linger eller unnlatelse, men et annet subjekts handlinger, som utløser ansvar. Foretakets sær-

lige ansvar i korrupsjonstilfellene trekkes dermed i bakgrunnen ved ansvarsvurderingen. 

Engelhart hevder at denne modellen ikke har vært vellykket som korrupsjonsforebyggende 

mekanisme, med den begrunnelse at foretakets innflytelse på gjerningspersonen neglisje-

res.
114

  

 

For det andre kan det spørres om ansvarets personelle avgrensning er hensiktsmessig. Kor-

rupsjon begås i stor grad av ulike assosierte selskaper og privatpersoner uten formell tilknyt-

ning til de parter som profiterer direkte på denne typen kriminalitet. Når foretaksstraffen 

avgrenses mot visse personer – eller innsnevres gjennom et tilleggskrav for slike aktører – 

på grunn av manglende tilknytning til foretaket, risikerer en at foretak går ustraffet for 

straffverdige korrupsjonshandlinger på et formalistisk grunnlag. Et sentralt formål med lov-

revisjonen var å unngå ansvarspulverisering.
115

 Vilkårene i strl. § 48 a realiserer ikke disse 

formålene tilstrekkelig på dette punkt, og bør uansett tydeliggjøre en vid personell rekkevid-

de. 
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Det objektive representasjonsansvaret innebærer at foretakets compliance ikke har materiell 

relevans i vurderingen av de obligatoriske vilkårene. Hensiktsmessigheten av dette må ses i 

sammenheng med reguleringen av compliance i de øvrige regelelementene og vil behandles 

i neste punkt.  

 

2.4 Reguleringen av foretakets compliance 

 

2.4.1 Innledning 

 

Problemstillingen i dette punkt er hvilken plassering, hvilket vurderingstema og hvilket inn-

hold foretakets compliance har i reguleringen av foretaksstraff for korrupsjon, og hvorvidt 

denne er hensiktsmessig. Som det fremgikk under punkt 2.3 er ikke compliance regulert i 

bestemmelsens obligatoriske vilkår. Denne drøftelsen knytter seg derfor til den fakultative 

vurderingen.  

 

Dersom vilkårene i strl. § 48 a, jf. strl. §§ 276 a til c er oppfylt, beror spørsmålet om fore-

taksstraff skal ilegges på et skjønn hos påtalemyndighet og domstol, jf. formuleringen "kan" 

i § 48 a første ledd annen periode. I vurderingen skal det særlig tas hensyn til de syv mo-

menter som er angitt i strl. § 48 b. Foretakets compliance er inntatt som et slikt moment i 

bokstav c, hvoretter det særlig skal legges vekt på "om foretaket ved retningslinjer, instruk-

sjon, opplæring, kontroll eller andre tiltak kunne ha forebygget overtredelsen". Manglende 

compliance er dermed ikke et vilkår for foretaksstraff. På den annen side medfører ikke til-

fredsstillende compliance at foretaket uten videre fritas for straff; bestemmelsen åpner bare 

for en slik belønning.
116

 Spørsmålet om rettsvirkningen av tilfredsstillende eller utilfredsstil-

lende compliance kan derfor ikke besvares generelt.  

 

Vurderingstemaet i helhetsvurderingen og forholdet mellom de relevante momentene be-

handles i henholdsvis punkt 2.4.2 og 2.4.3. Deretter, i punkt 2.4.4, vil innholdet i momentet 

om compliance behandles særskilt. I punkt 2.4.5 drøftes hensiktsmessigheten av regule-

ringen av compliance.  

 

2.4.2 Hva er vurderingstemaet i helhetsvurderingen? 

 

Det overordnede vurderingstemaet ved utøvelsen av kan-skjønnet er om foretaksstraff i det 

konkrete tilfelle anses hensiktsmessig.
117

 Spørsmålet beror på en "bred, skjønnsmessig hel-
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hetsvurdering".
118

 Det følger ikke av bestemmelsens ordlyd noen presumsjon om at straff 

skal ilegges dersom vilkårene i § 48 a er oppfylt. I Rt. 1998 s. 652 uttalte Høyesterett likele-

des at "behovet for foretaksstraff varierer for de ulike typer lovbrudd, og også fra lovbrudd 

til lovbrudd innenfor den enkelte kategori slik at det ikke kan oppstilles noen presumsjon om 

at foretaket bør straffes når vilkårene i § 48a er oppfylt."
119

 

 

I Rt. 2013 s. 1025 la Høyesterett til grunn at det samme utgangspunktet skal gjelde for kor-

rupsjonshandlinger.
120

 Uttalelser i forarbeidene til den nye korrupsjonslovgivningen tyder 

imidlertid på at det for påtalemyndighetens skjønn foreligger en slik presumsjon:  

 

"Selv om det i Norge er opp til påtalemyndighetens og domstolenes skjønn om foretaksstraff 

skal anvendes i en konkret sak, jf ordet «kan» i straffeloven § 48 a, har Norge forsikret 

OECD om at påtalemyndigheten normalt vil anvende foretaksstraff i korrupsjonssaker."
121

  

 

Utgangspunktet om at det ikke foreligger noen presumsjon om straff, må derfor legges til 

grunn også for korrupsjonshandlinger. Men for påtalemyndighetens skjønn synes det å følge 

en formodning om at forholdet skal straffeforfølges dersom de obligatoriske vilkårene anses 

oppfylt.  

 

2.4.3 Momentene i helhetsvurderingen 

 

Problemstillingen under dette punkt er hvilke retningslinjer som gjelder for momentene i 

helhetsvurderingen, og hvilken vekt hensynet til foretakets compliance tillegges i denne 

sammenheng. 

 

Opplistingen i strl. § 48 b er ikke uttømmende.
122

 For eksempel vil det kunne ha betydning 

på hvilket nivå i foretaket handlingen er begått.
123

 Et annet relevant moment er den tid som 

har gått fra overtredelsen fant sted til reaksjonstidspunktet.
124

  

 

Ordlyden gir ingen anvisning på momentenes innbyrdes forhold. Straffelovkommisjonen 

berørte ikke dette i sitt forslag, men gikk inn for en kortere liste momenter enn det som føl-
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ger av den vedtatte lovteksten, og foreslo at enkelte av disse momentene kun skulle vektleg-

ges i straffutmålingen.
125

 Departementet foreslo den oppramsing som ble vedtatt. Utover 

dette ble ikke innholdet i eller forholdet mellom momentene nærmere behandlet i lovforar-

beidene.  

 

Rettspraksis viser at de ulike momentene i strl. § 48 b tillegges vesentlig vekt. Et eksempel 

er Rt. 2007 s. 1841, som gjaldt misbruk av forretningshemmeligheter etter strl. § 294, der 

langvarig og grov utnyttelse av forretningshemmeligheter talte "klart" for straff.
126

 Momen-

tet inntatt i bokstav b ble dermed avgjørende i ansvarsvurderingen idet det grove forholdet 

gjorde straff hensiktsmessig. Og som det vil fremgå under neste punkt, vil prevensjonsmo-

mentet i bokstav a kunne være avgjørende i straffespørsmålet.  

 

2.4.3.1 Særlig om forholdet mellom bokstav a og bokstav c 

 

Av lovens forarbeider fremgår det at "den preventive effekten av straff vil være liten hvis 

foretaket ikke har særlig store påvirkningsmuligheter for å forhindre gjentakelser".
127

 Det 

kan derfor være grunn til å se nærmere på forholdet mellom foretakets compliance og straf-

fens preventive virkninger.  

 

I Rt. 2008 s. 996, som gjaldt overtredelse av revisorloven og regnskapsloven, ble det uttalt 

om prevensjonsmomentet i bokstav a at "dette spørsmålet må ses i sammenheng med bok-

stav c, om foretaket ved retningslinjer, instruksjon, opplæring, kontroll eller andre tiltak 

kunne ha forebygget overtredelsen".
128

 Uttalelsen er generell og illustrerer at momentene i 

bokstav a og c står i et vekselforhold. Dersom ikke ytterligere tiltak kunne forebygget over-

tredelsen, reduseres også straffens preventive virkning, og straff anses lite hensiktsmessig. 

Dette gjenspeiler uttalelsene i lovens forarbeider.
129

  

 

Om hensynet til straffens preventive virkninger skriver Asbjørnsen at "den norske strafferet-

ten, med si rettsstatlege forankring, ikkje ein rein prevensjonsstrafferett der ein utan vidare 

straffelegg når og fordi ein ser eit behov for sosial kontroll. Den rettstatlege strafferetten er 

snarare konstituert på det grunnleggande utgangspunktet at noko er gjort som ein ikkje bør 

gjere.
130

 Uttalelsen skulle tilsi at hensynet til straffens preventive virkninger ikke uten videre 
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kan betinge straff. Men i Rt. 2008 s. 996 uttalte Høyesterett om prevensjonshensynet: 

"Mindretallet peker her på en side ved prevensjonshensynet som ikke må overses, nemlig en 

virkning som består i en stadig innskjerping og oppstramming av rutiner, instrukser og ret-

ningslinjer. Jeg vil anta at bevisstheten om en mulig straffereaksjon for foretaket ved at dis-

se ikke blir etterlevd, vil skjerpe årvåkenheten både mot den interne oppfølgning og i forhol-

det til klientene".
131

  

 

Det siterte kan umiddelbart forstås slik at prevensjonshensynet alltid vil tale for foretaks-

straff. I saken hadde imidlertid foretaket sviktet i sin etterlevelse av manualene for utførelsen 

av revisjonen.
132

 Prevensjonshensynet ble dermed vurdert i sammenheng med foretakets 

manglende forebygging, og uttalelsen kan ikke tas til inntekt for at prevensjonshensynet vil 

slå gjennom uavhengig av foretakets compliancearbeid. Men når prevensjonsmomentet og 

forebyggelsesmomentet er gjensidig avhengige og trekker i parallell retning, må det forven-

tes at sistnevnte moment gir uttrykk for et vurderingstema som best fremmer hensynet til 

straffens preventive virkninger. Innholdet i forebyggelsesmomentet vil behandles nærmere 

under punkt 2.4.4.  

 

2.4.3.2 Summarisk eller selektiv bruk av momentene? 

 

Spørsmålet i dette punkt er om formuleringen "særlig tas hensyn til" innebærer at momente-

ne i § 48 b alltid skal hensyntas og avveies (summarisk bruk av momentene), eller om det 

beror på den konkrete saken hvilke hensyn som skal vurderes (selektiv bruk av momentene).  

 

I Rt. 2008 s. 996 knytter førstvoterende noen innledende bemerkninger til momentene i § 48 

b bokstav d og e. Han tilslutter de lavere rettsinstansers syn på at foretaket ikke har oppnådd 

noen fordel ved handlingen (bokstav e), og at dette heller ikke har vært motivasjonen for den 

handlende (bokstav d). Han konkluderer så med at "slike momenter gir derfor ingen støtte 

for bruk av foretaksstraff i dette tilfellet".
133

 Disse momentene taler altså ikke i retning 

straffritak, i betydningen at det da kreves mer av andre momenter for at straff skal idømmes. 

De har kun mindre betydning i helhetsvurderingen. I Rt. 2013 s. 1025, som gjaldt foretaks-

straff for korrupsjon, ble det på samme måte uttalt at det var "særlig bokstavene a, c og g i 

straffeloven § 48b" som var sentrale.
134
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På denne bakgrunn må det antas at påtalemyndighet og domstol står fritt til selektivt å be-

handle de momenter i helhetsvurderingen som gjør seg gjeldende i saken.  

 

2.4.4 Innholdet i momentet om foretakets compliance 

 

Etter strl. § 48 b bokstav c skal det i helhetsvurderingen særlig legges vekt på "om foretaket 

ved retningslinjer, instruksjon, opplæring, kontroll eller andre tiltak kunne ha forebygget 

overtredelsen". Problemstillingen under dette punkt er hvilke retningslinjer som kan utledes 

av momentet. 

 

Det følger av ordlyden at de er foretakets organisatoriske tiltak forut for overtredelsen som 

er avgjørende. Etterfølgende reaksjoner og etterlevelsesarbeid vil kunne ha betydning, men 

da som et selvstendig moment utover de opplistede, eller som en del av momentet i bokstav 

a. I Rt. 2013 s. 1025 ble det i den forlengelse uttalt at selskapets etterfølgende tiltak for å 

forhindre fremtidige korrupsjonshandlinger måtte "veie tungt".
135

 

 

Bestemmelsen foranlediger videre to tolkningsspørsmål. For det første: Hva skal foretakets 

compliance vurderes i lys av? Spørsmålet er om det forebyggende arbeidet skal knyttes til 

den konkrete korrupsjonshandlingen eller vurderes generelt. Et underspørsmål er om det er 

et vilkår at overtredelsen ikke kunne ha vært forebygget. Problemstillingen vil drøftes under 

punkt 2.4.4.1 

 

For det andre: Hvilke nærmere krav stilles til foretakets compliance? Problemstillingen kan 

deles inn i to underspørsmål. For det første hvilke krav som stilles til foretakets metode i 

antikorrupsjonsarbeidet. For det andre hvilke krav som stilles til kvaliteten i foretakets com-

pliancearbeid. Problemstillingen vil bli drøftet under punkt 2.4.4.2. 

 

2.4.4.1 Vurderingstemaet i § 48 b bokstav c 

 

Spørsmålet under dette punkt er hvilket vurderingstema som skal legges til grunn når mo-

mentet i bokstav c skal behandles. En skillelinje går mellom vurderingen av foretakets fore-

byggelse av den konkrete korrupsjonshandling på den ene side, og foretakets generelle inn-

sats i compliancearbeidet på den annen. Et underspørsmål er om det er et vilkår at overtre-

delsen kunne ha vært forebygget for at momentet skal kunne tale mot straff. 
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Ordlyden taler for at vurderingstemaet er om den konkrete overtredelsen kunne ha vært fo-

rebygget jf. "kunne ha forebygget overtredelsen", som angir overtredelsen i bestemt form. 

Dersom korrupsjonshandlingen kunne ha vært forebygget, trekker momentet i retning av 

foretaksstraff. En konsekvens av denne forståelsen er at et godt compliance-program ikke 

alene vil være tilstrekkelig dersom dette ikke forebygget eller var egnet til å forebygge den 

konkrete overtredelsen.  

 

Denne forståelsen ble bekreftet av Høyesterett i Rt. 2013 s. 1025. Saken gjaldt spørsmål om 

foretaksstraff mot et konsulentselskap for medvirkning til korrupsjon i Tanzania, der foreta-

ket var involvert i et utbyggingsprosjekt organisert som et joint venture. Foretaket ble fri-

funnet i tingretten
136

, men domfelt i lagmannsretten.
137

 Høyesterett kom enstemmig til at 

foretaket skulle frifinnes, men med dissens (3-2) vedrørende begrunnelsen. Om vurderings-

temaet for momentet uttalte førstvoterende at "spørsmålet er etter dette om Norconsult kan 

bebreides for det som har hendt".
138

  

 

Uttalelsen er vanskelig å samordne med avgjørelsen Rt. 2008 s. 996, der førstvoterende un-

der momentet i bokstav c uttalte at "(d)et er ingen forutsetning for bruk av foretaksstraff at 

foretaket eller noen i dens ledelse kan bebreides for de feil og mangler som ligger til grunn 

for den straffbare handling".
139

 Spørsmålet om vurderingstemaet kompliseres ytterligere av 

at det i flere saker er knyttet bemerkninger til foretakets generelle forebyggelsesarbeid, i 

motsetning til forebyggelsen av den konkrete overtredelse. I Rt. 2000 s. 1451, som gjaldt 

spørsmål om foretaksstraff mot enkeltpersonforetak for brudd på kjøre- og hviletidsbestem-

melsene i veitrafikkloven og tilhørende forskrift, konkluderte således Høyesterett under 

straffutmålingsspørsmålet: "Eg slutar meg også til det som er sagt om at handlingane samla 

sett viser eit mønster av svak organisering, opplæring og kontroll i høve dei aktuelle regla-

ne."
140

 Foretakets generelle compliancearbeid – eller mangel på dette – var dermed avgjø-

rende. I saken var imidlertid vurderingstemaet under overtredelseskravet og helhetsvurde-

ringen sammenfallende. Det er derfor nærliggende å legge til grunn det vurderingstema 

Høyesteretts flertall presenterte i Rt. 2013 s. 1025, som ble avsagt senest og som gjaldt kor-

rupsjonshandlinger konkret.  
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Spørsmålet er så om det er en forutsetning at korrupsjonshandlingen kunne ha vært forebyg-

get for at momentet skal tale for straff. Problemstillingen ble berørt i Rt. 2013 s. 1025. Høy-

esteretts fraksjoner så ulikt på spørsmålet.  

 

Mindretallet konkluderte etter gjennomgangen av momentet i bokstav c: "Det var såleis 

ikkje slik at hendinga kunne ha vore førebygd ved ytterlegare retningslinjer eller tiltak frå 

Norconsult. Dette er ein del av vilkåra etter retningslinja i § 48b bokstav c."
141

 Mindretallet 

la med dette til grunn at det var en forutsetning at tiltak som nevnt i bokstav c faktisk kunne 

forebygget overtredelsen for at momentet skulle tale for foretaksstraff. Denne forståelsen 

harmonerer isolert sett med ordlyden i bokstav c, men er vanskelig å forene med helhetsvur-

deringens skjønnsmessige karakter. Det er ikke holdepunkter for å anse momentene i § 48 b 

som retningslinjer som kun taler for straff dersom nærmere fastsatte vilkår er oppfylt.  

 

Flertallet så spørsmålet annerledes. Førstvoterende konkluderte med at han "ser det etter 

dette slik at selskapets manglende tiltak for å hindre korrupsjon i egne rekker, klart taler for 

idømmelse av foretaksstraff".
142

 Hvorvidt slikt arbeid faktisk ville forebygget overtredelsen, 

ble ikke problematisert.   

 

Etter dette synes det avgjørende etter § 48 b bokstav c å være om foretaket har gjort nok for 

å forebygge den konkrete overtredelsen. Compliance-programmer og gode generelle fore-

byggelsesprosedyrer er dermed ikke tilstrekkelig. Samtidig kan det ikke utelukkes at dette 

vil være relevant i det konkrete tilfellet når momentet vurderes i lys av straffens preventive 

virkninger. Spørsmålet er så hvilke nærmere retningslinjer som stilles til foretakets com-

pliance når det skal vurderes om foretaket kunne bebreides.  

 

2.4.4.2 Kravene til foretakets compliance 

 

Strl. § 48 b bokstav c angir compliance som "retningslinjer, instruksjon, opplæring, kontroll 

eller andre tiltak". Utover dette gir verken lov eller forarbeider veiledning om hvordan dette 

arbeidet skal gjennomføres, eller til kvaliteten i det forebyggende arbeidet. Rt. 2013 s. 1025 

er den så langt eneste avgjørelsen fra Høyesterett om foretaksstraff for korrupsjon etter gjel-

dende regelverk, og oppstiller enkelte retningslinjer om innholdet i momentet. Om de konk-

rete kravene til foretakets compliance ble det i saken uttalt: 
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"På bakgrunn av den kjennskap til korrupsjonsproblematikken som det må forventes at et 

selskap som Norconsult hadde – og som det ut fra forklaringene også faktisk hadde – har 

bevisføringen vist at den årvåkenhet som er påberopt, knapt har satt et eneste spor i noen av 

selskapets policyerklæringer eller rutinedokumenter fra den aktuelle perioden".
143

  

 

Uttalelsen gir for det første uttrykk for at foretaket forventes å identifisere risikoen for kor-

rupsjon. For det andre må denne risikovurderingen følges opp med organisatoriske tiltak og 

retningslinjer. Førstvoterende oppstiller videre et spesifikasjons- og klarhetskrav: 

 

"Selv om det skulle fremstå som selvsagt, hadde Norconsult altså ingen uttrykkelige regler 

som forbød selskapets medarbeidere å gi bestikkelser. Plikten til å varsle «avvik» definert 

som en lovstridig handling, var generell og bortgjemt og hadde ingen adresse til korrup-

sjon".
144

 

 

Det kan utledes ytterligere to retningslinjer av flertallets votum. For det første er det "særlig 

viktig at ledelsen gir tydelig uttrykk for at ingen form for korrupsjon er akseptabel".
145

 For 

det andre var førstvoterende "ikke enig i at en eventuelt dårlig standard i bransjen eller i 

samfunnet generelt er relevant ved vurderingen".
146

 Foretaket kan dermed ikke unnskylde 

seg med at tiltakene relativt sett var gode. Uttalelsen er vanskelig å forene med flertallets 

votum i Rt. 2013 s. 312, der det ble fremhevet at foretaket "synes å ha bedre rutiner enn 

andre gårdeiere".
147

 Saken gjaldt overtredelse av strl. § 238 og det er ikke selvforklarende at 

vurderingen på dette punkt skulle skille seg i de to sakstypene. Spørsmålet fremstår således 

uavklart.  

 

De ovenstående retningslinjene knytter seg til foretakets metode i antikorrupsjonsarbeidet. 

Ordlyden i strl. § 48 b bokstav c gir imidlertid ikke anvisning på hvilken kvalitet som kreves 

av foretakets compliance. Det er nærliggende å anta at kravet til foretakets prosedyrer av-

henger av overtredelsens art og omfang og foretakets økonomiske evne. Samtidig kan ikke 

en slik proporsjonalitetsvurdering utledes av noen relevante rettskilder. Og når det avgjøren-

de i vurderingen av momentet er om korrupsjonshandlingen burde ha vært forebygget, og 

ikke hvilke generelle prosedyrer foretaket hadde iverksatt, er det nærliggende å anta at det 

ikke skal foretas en slik proporsjonalitetsvurdering.  
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2.4.4.3 Må de konkrete kravene til foretaket påvises? 

 

Som det fremgikk under punkt 2.4.4.1 må det ikke påvises at overtredelsen kunne ha vært 

forebygget. Spørsmålet er her om domstol og påtalemyndighet må påvise hvilke prosedyrer 

foretaket var forventet å iverksette for at det ikke skal være å bebreide.  

 

Problemstillingen kom opp i Rt. 2012 s. 770, der forsvareren hadde "etterlyst en påpeking av 

hva man konkret skulle ha gjort for å avverge ulykken". Høyesterett uttalte at "spørsmålet er 

klart relevant for vurderingen av om foretaksstraff bør ilegges i et tilfelle som dette".
148

 

Førstvoterende peker deretter på konkrete tiltak foretaket burde ha iverksatt.  

 

I Rt. 2008 s. 996 ble samme problemstilling aktualisert. Saken gjaldt spørsmål om foretaks-

straff for overtredelse av revisorloven og regnskapsloven. Foretaket ble frifunnet i tingret-

ten
149

 og lagmannsretten.
150

 Høyesterett kom enstemmig til at foretaket skulle idømmes fo-

retaksstraff. Om kravet til påvisning av manglene i foretakets compliance ble det uttalt: "At 

det kan være vanskelig for påtalemyndigheten konkret å påvise hva som bør gjøres annerle-

des, kan ikke være avgjørende".
151

 Det er dermed ikke nødvendig for påtalemyndighet eller 

domstol å påvise hvilke tiltak som burde ha vært iverksatt.  

 

2.4.5 Er reguleringen av compliance hensiktsmessig? 

 

Compliance er utformet som et moment i helhetsvurderingen av om straff skal idømmes og 

tilhører straffespørsmålet. Reguleringen innebærer at foretakets compliance må ses i lys av 

den konkrete forebyggelsesmuligheten og øvrige hensyn når det skal tas stilling til hvorvidt 

foretaksstraff skal ilegges. Løsningen gir fleksibilitet i ansvarsvurderingen og sørger for at 

hvert tilfelle vurderes konkret med hensyn til straffens hensiktsmessighet. Mot reguleringen 

kan det rettes tre innvendinger. Felles for disse er at de gjelder manglende klarhet og forut-

beregnelighet.  

  

Uklarheten knytter seg for det første til hvilken rettsvirkning som utløses dersom foretaket 

har gjort det som kan forventes med hensyn til forebyggende arbeid. Selv om foretaket har 

tilfredsstilt disse krav, foreligger ingen garanti for at det forebyggende arbeidet medfører 

straffritak. Samtidig kan et foretak som ikke har forsøkt å forebygge overtredelsen unngå 

straff på bakgrunn av andre konkrete omstendigheter. Compliance inngår som ett av flere 
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relevante vurderingsmomenter og gir ikke foretakene klare incentiver til å iverksette fore-

byggende prosedyrer. Disse manglende incentiver kan i sin tur innebære at foretaksstraffen 

ikke oppfyller lovens formål om å øke straffebudenes preventive virkning. Innvendingen er 

særlig relevant på området for korrupsjon, der foretakenes ansvar for forebygging er særlig 

understreket og underforstått. 

 

De samme argumentene kan for det andre rettes mot vurderingstemaet i reguleringen. Ord-

lyden gir anvisning på en vurdering av forebyggelsesmuligheten i det konkrete tilfellet, 

mens det gjennom praksis er uttalt ulike tilnærminger til spørsmålet. I tillegg kommer det at 

foretakets compliance inngår i en bredere hensiktsmessighetsvurdering, der det er uklart 

hvilken relativ betydning compliance har til forhold til de øvrige momenter i strl. § 48 b. At 

momentene anvendes selektivt innebærer at hensiktsmessighetsvurderingen ikke inviterer til 

en balansert avveining, men en understrekning av de momenter som taler for straff, som i sin 

tur kan variere uten foretakets påvirkningsmuligheter. Hvilken vekt compliance har i den 

fakultative vurderingen bærer derfor preg av usikkerhet.  

 

Det kan videre diskuteres om vurderingstemaet er hensiktsmessig. Som lagt til grunn over er 

det avgjørende i vurderingen om foretaket kan bebreides for manglende forebygging av den 

konkrete overtredelsen. Foretakets generelle innsats i antikorrupsjonsarbeidet er dermed 

uten betydning, med mindre dette arbeidet medførte at den konkrete overtredelsen ble fore-

bygget. Mest virkningsfulle blir imidlertid lovbud dersom de gir opphav til vanemessig lov-

lydighet.
152

 Når foretak straffes for manglende forebygging av enkeltstående overtredelser, 

uten å oppnå noen belønning for å arbeide systematisk med antikorrupsjon, svikter både det 

fakultative ansvarets funksjon som motvekt til det ellers vidtgående ansvaret, og de preven-

tive virkninger foretaksstraffen er ment å gi; straffen knytter seg i stor grad til resultatene av 

det forebyggende arbeid og ikke den innsats som legges ned. Denne innvendingen forsterkes 

av at forebyggelses- og prevensjonsmomentet normalt trekker gjensidig forsterkende ret-

ning.  

 

For det tredje fremstår innholdet i strl. § 48 b bokstav c uklart. Bestemmelsen gir ikke an-

visning på hvordan foretaket metodisk bør gå frem i sitt forebyggelsesarbeid, eller hvilke 

krav som stilles til dette arbeidet. I praksis er det riktignok utviklet retningslinjer som peker 

på relevante egenskaper ved compliancearbeidet. Men retningslinjene er saksspesifikke og 

gir ingen generell og helhetlig veiledning om hvordan foretak i alminnelighet bør gå frem, 

eller om hvilken kvalitet som påkreves. På den bakgrunn kan ikke foretakene beregne sin 
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rettsstilling ved implementering av compliance-programmer. Disse er vanskelig å tilpasse 

det regulatoriske rammeverket, og vil ikke gi noen garanti for straffritak. 

 

Eskeland skriver tilsvarende om straffeloven 2005 § 27, som erstatter någjeldende regule-

ring av foretaksstraff, at bestemmelsen "ikke grunnlag for å trekke slutninger med hensyn til 

en rekke av de tolkningsspørsmål som er drøftet i det foregående i forhold til strl. § 48, og 

som bør, og langt på vei kan, avklares i lovteksten."
153

 Det fremgår av sammenhengen at 

kritikken også knytter seg til den fakultative vurderingen.  

 

De ovennevnte innvendingene forsterkes av at det i gjerningsbeskrivelsen for korrupsjons-

handlinger er inntatt en utilbørlighetsvurdering. Vurderingen av hva som er å anse som util-

børlig vil kunne variere ut fra de konkrete forholdene i bransjen og virksomheten.
154

 Formu-

leringen gir korrupsjonsbestemmelsene et dynamisk innhold, men også liten forutberegne-

lighet.
155

 Uklarheten knyttet til reguleringen av compliance gjør seg således gjeldende i to 

omganger.  

 

Samlet sett fremstår reguleringen av compliance som en utilstrekkelig og lite forutberegnelig 

motvekt til det ellers vidtrekkende foretaksansvaret.  

 

2.5 Oppsummering 

 

Gjennomgangen har vist at de norske reglene om foretaksstraff for korrupsjon tilbyr en flek-

sibel ansvarsmodell, med ansvar for et vidt spekter korrupsjonshandlinger. Men de lovtek-

niske egenskapene synes ikke å ta hensyn til korrupsjonsforbrytelsenes særtrekk, og adresse-

rer i liten grad foretakene ansvar i det forebyggende arbeidet. De obligatoriske vilkårene 

inneholder en personell avgrensning som ikke tar fullstendig høyde for dagens sofistikerte 

og globaliserte korrupsjonshandlinger. Og reguleringen av compliance er uklar og dels 

uhensiktsmessig, og gir i sum en lite forutberegnelig ansvarsmodell. Spørsmålet i neste 

punkt er om UKBA inneholder egenskaper som kan avhjelpe disse innvendingene. 
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3 Foretaksstraff for korrupsjon etter UKBA 

 

3.1 Innledning 

 

UKBA ble vedtatt 8. april 2010 og trådte i kraft 1. juli 2011. Loven inneholder regler om 

personstraff og foretaksstraff for korrupsjon og konsoliderer reglene om korrupsjonshand-

linger foretatt i Storbritannia og i utlandet.
156

  

 

Før vedtakelsen av UKBA fulgte reglene om korrupsjon av domstolskapt rett – common law 

– og lovreguleringer i Public Bodies Corrupt Practices Act 1889, Prevention of Corruption 

Act 1906 og Prevention of Corruption Act 1916. Bakgrunnen for lovreformen var den tidli-

gere rettstilstandens fragmentariske karakter, mangel på klarhet og behov for forenkling.
157

 I 

tillegg medførte Storbritannias ratifikasjon av OECDs antikorrupsjonskonvensjon at disse 

forpliktelsene måtte gjennomføres i intern rett. OECDs arbeidsgruppe for antikorrupsjon 

kritiserte i tiden etter ratifikasjonen Storbritannia for lovgivningens kompleksitet og uklar-

het, samt utilfredsstillende implementering av konvensjonen.
158

 Lovkommisjonen ble bedt 

om å utrede reformbehovet og la frem sin rapport i 1998.
159

 Det skulle så gå ti år før det en-

delige lovutkastet ble lagt frem.  

 

Begrunnelsen for å innta en ny særregel om foretaksstraff for korrupsjon var den tiltakende 

erkjennelsen av foretakenes særlige posisjon i korrupsjonsbekjempelsen.
160

 De tidligere reg-

ler om foretaksstraff ble beskrevet som nærmest umulig å håndheve,
161

 og var ansett inade-

kvate i bekjempelsen av korrupsjon, med foretakenes desentraliserte og grenseoverskridende 

beslutningstagning.
162

 

 

Det rettslige grunnlaget for foretaksstraff for korrupsjon følger nå av UKBA section 7. Førs-

te ledd angir vilkårene for foretaksstraff. Annet ledd angir straffrihetsgrunn for adekvate 

prosedyrer. Bestemmelsen lyder: 

  

(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— 
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(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. 

 

Reglene om lovens virkeområde er inntatt i section 12. Section 7 får anvendelse uavhengig 

av stedet gjerningen er foretatt.
163

 Foretaksstraff kan ilegges en "relevant commercial orga-

nisation". Begrepet omfatter enhver enhet som utøver sin virksomhet, eller deler av virk-

somheten i Storbritannia.
164

 UKBA er dermed underlagt ekstraterritoriell jurisdiksjon. Dette 

innebærer at norske foretak som utøver virksomhet i Storbritannia kan straffes for brudd på 

UKBA section 7 uavhengig av stedet bestikkelsen ble foretatt. 

 

Siden lovens ikrafttredelse har ingen foretak blitt domfelt for brudd på UKBA section 7. 

Årsakene til dette er sammensatte. UKBA har ikke retrospektiv virkning, og eldre forhold 

må påtales etter tidligere rett. Dessuten er etterforskning og påtale av alvorlige økonomiske 

straffesaker svært ressurskrevende.
165

 Problemstillingen under dette punkt knytter seg til 

lovens utforming, og ikke håndhevelsen av denne. Gjennomgangen vil ta utgangspunkt i 

reglene slik de følger av UKBA og tilhørende rettskilder.  

 

3.2 Foretaksstraffens lovtekniske egenskaper 

 

3.2.1 Innledning 

 

UKBA section 7 inneholder tre lovtekniske egenskaper som vil bli nærmere drøftet under 

dette punkt. For det første angir UKBA section 7 en spesiell hjemmel for foretaksstraff for 

korrupsjon med særvilkår (3.2.2). For det andre er ansvaret obligatorisk (3.2.3). For det tred-

je er det utarbeidet retningslinjer for forståelsen av vilkårene med hjemmel i lov, og som 

supplerer UKBA section 7 (3.2.4). 

 

Problemstillingen i det videre er hva disse egenskapene innebærer, deres nærmere innhold 

og i hvilken grad de er hensiktsmessige. Hensiktsmessigheten av disse elementene har be-

tydning når det skal tas stilling til om det bør utformes en særskilt regel om foretaksstraff for 

korrupsjonshandlinger i norsk rett, om dette ansvaret bør være fakultativt eller obligatorisk 

og om det bør ledsages av retningslinjer for vurderingen, og vil bli behandlet samlet under 

punkt 3.2.5. 
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3.2.2 Spesiell hjemmel med særvilkår 

 

Tradisjonelt har foretaksstraff etter britisk rett vært basert på "the identification doctrine" 

("identifikasjonsprinsippet"). Identifikasjonsprinsippet kom inn i britisk strafferett gjennom 

to avgjørelser i 1944.
166

 Vilkårene for ansvar etter dette grunnlaget er at en overtredelse er 

foretatt av en person i foretakets ledelse,
167

 og innenfor hans eller hennes kompetanse.
168

 

Identifikasjonsprinsippet har generell anvendelse for overtredelser som krever skyld, og om-

fatter også bestemmelsene i UKBA.
169

 Et foretak kan dermed bli ansvarlig for overtredelser 

av UKBA section 1 til 6 på dette grunnlag.  

 

UKBA section 7 angir en særskilt straffehjemmel for foretaksstraff for bestikkelser, og med 

andre vilkår enn de som følger av identifikasjonsprinsippet. Etter bestemmelsen kan foretak 

straffes for "failure of commercial organisation to prevent bribery". Manglende forebygging 

av bestikkelser er dermed gjort til en selvstendig forbrytelse. Særreguleringen innebærer at 

foretakenes ansvar for forebygging av korrupsjon signaliseres, og at korrupsjonsforbrytelse-

nes egenart gjenspeiles i lovgivningen.  

 

UKBA section 7 er ikke det eneste eksempelet på særskilt hjemmel for foretaksstraff i bri-

tisk rett. Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007 pålegger også foretak 

ansvar dersom måten virksomheten er organisert på fører til en persons død, og dette utgjør 

et grovt pliktbrudd overfor den avdøde.
170

 Samlet sett er det dermed i britisk rett en tendens 

mot særregulering av foretaksstraff for ulike typer overtredelser. En lovregulert, generell 

hjemmel med fellesvilkår ved siden av identifikasjonsprinsippet, har ikke vært foreslått. Di-

rektør David Green i Serious Fraud Office ("SFO"), som er ansvarlig påtalemyndighet i sa-

ker om UKBA section 7, har imidlertid uttalt et ønske om å utvide bestemmelsen til å gjelde 

økonomiske forbrytelser generelt.
171

 Det er grunn til å tro at UKBA section 7 også vil omfat-

te disse forbrytelsene i fremtiden. 
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3.2.3 Obligatorisk ansvar med straffrihetsgrunn 

 

Foretaksansvaret etter UKBA section 7 er utformet som et ansvar for manglende forebyg-

ging av bestikkelser, men med straffrihetsgrunn for adekvate prosedyrer. Foretak gis dermed 

en belønning dersom det er etablert tilfredsstillende forebyggelsesprosedyrer.
172

  

 

Ansvaret er obligatorisk i den forstand at spørsmålet om hvorvidt straff bør idømmes, er 

unntatt påtalemyndighetens og domstolens skjønn. Straffbarheten avgjøres på bakgrunn av 

bestemmelsens vilkår, og ikke ut fra hensiktsmessighetsvurderinger i den konkrete saken. 

Retningslinjene for påtalemyndighetens skjønn reguleres av the Full Code Test i the Code 

for Crown Prosecutors ("the Code").
173

 Påtale krever at det foreligger tilstrekkelig bevis for 

det straffbare forholdet
174

 og at det er i den offentlige interesse å ta ut tiltale.
175

  

 

Det obligatoriske ansvaret innebærer likevel ikke at ansvarsspørsmålet er fritt for hensikts-

messighetsvurderinger. Som det vil fremgå under punkt 3.4, må spørsmålet om foretaket har 

iverksatt adekvate forebyggelsesprosedyrer vurderes konkret med hensyn til foretakets stør-

relse og kompleksitet.  

 

En løsning med fakultativt ansvar ble ikke drøftet under lovforberedelsen til UKBA. I stedet 

knyttet diskusjonene seg til hvorvidt ansvaret skulle være betinget av skyld hos en ansvarlig 

person i foretaket.
176

 Dette kan forklares med at det i britisk rett ikke er utviklet noen tradi-

sjon for bruk av valgfritt straffansvar.  

 

3.2.4 Supplerende retningslinjer 

 

Etter UKBA section 9 plikter det britiske justisdepartementet å publisere retningslinjer om 

hvilke prosedyrer foretak kan implementere for å forebygge korrupsjon. Disse retnings-

linjene ble publisert som "Guidance about procedures which relevant commercial organisa-

tions can put into place to prevent persons associated with them for bribing" (”UK Guid-

ance”) 30. mars 2011. Tilsvarende veiledning er også utformet i forbindelse med the Money 

Laundering Regulations 2007. Løsningen med supplerende retningslinjer er dermed ikke 

unik for UKBA.  
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UK Guidance har generell anvendelse for alle forhold som er omfattet av UKBA section 

7.
177

 Retningslinjene er ikke normerende, men tilbyr veiledning for foretakenes forebyggen-

de arbeid. De retter seg først og fremst mot foretakenes antikorrupsjonsarbeid, men vil også 

være relevante når det skal tas stilling til om foretaket skal straffes. Det nærmere innholdet i 

retningslinjene vil bli behandlet under punkt 3.4.  

 

3.2.5 Er de lovtekniske egenskapene hensiktsmessige? 

 

UKBA section 7 representerer en særregulering av foretaksstraff for korrupsjon. Bestem-

melsen signaliserer foretakenes særlige posisjon i antikorrupsjonsarbeidet idet manglende 

forebygging er inntatt som en særskilt forbrytelse. Løsningen med obligatorisk ansvar inne-

bærer at lovgiver trekker grensen for hva som skal anses straffbart, og at disse kravene 

kommer til uttrykk i lovreguleringen og tilhørende retningslinjer. Disse momentene gir en 

forutberegnelig og rettsteknisk klar ansvarsmodell, og gir foretakene incentiver til å iverk-

sette forebyggende prosedyrer. 

 

Forutberegneligheten styrkes av at innholdet i bestemmelsen er utdypet og beskrevet i UK 

Guidance. Taraldset argumenterer for at slike retningslinjer vil kunne være hensiktsmessige 

også i norsk rett, når hun skriver at "lovgiver i Storbritannia likevel [har] erkjent, at det er 

nødvendig med autoritative veiledende prinsipper for å sikre en effektiv balanse mellom 

selvregulering og offentlig myndighetsregulering. Dette er etter min mening en erkjennelse 

som også bør finne sted i Norge"
178

 og at det er "behov for lignende prinsipper for evalue-

ring av selvreguleringsregimer som kan benyttes i norsk rett".
179

  

 

Mot de lovtekniske egenskaper i UKBA section 7 kan det rettes to innvendinger. For det 

første kan foretak straffes for samme korrupsjonshandlinger på to ulike grunnlag. Identifika-

sjonsprinsippet og UKBA er bygget opp på to grunnleggende forskjellige måter. Etter identi-

fikasjonsprinsippet vil foretak kunne straffes der en høytstående leder i foretaket er ansvarlig 

for sentrale elementer av korrupsjonshandlingene. Etter UKBA section 7 kan foretak straffes 

for foretakets manglende forebygging av korrupsjon.  

 

De to ansvarsgrunnlagene hviler dermed på henholdsvis en individualiserende modell med 

skyldkrav til foretaksledelsen og en kollektivistisk modell uten noe slikt skyldkrav. Dette 

medfører en form for dobbeltkommunikasjon om foretakenes rettsstilling og hva de må fore-
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ta seg for å unngå ansvar. Men innvendingen knytter seg til det samlede rettslige rammever-

ket, og ikke UKBA section 7 isolert.   

 

For det andre kan det innvendes at det obligatoriske ansvaret ikke tar tilstrekkelig høyde for 

sakens konkrete omstendigheter og dermed fremstår lite fleksibelt. Hensiktsmessigheten av 

straff vil kunne variere, uten at bestemmelsen åpner for denne typen vurderinger. Til dette 

kan det på den ene side nevnes at særvilkårene for korrupsjonshandlinger gjør behovet for 

skjønn mindre påtrengende enn etter det norske ansvaret, der skjønnet blant annet er be-

grunnet straffens generelle karakter.
180

 På den annen side åpner bestemmelsens utforming 

for hensiktsmessighetsvurderinger. Innholdet i disse vil bli behandlet mer inngående under 

punkt 3.4. Poenget i denne sammenheng er at det er bestemmelsens utforming, og ikke kon-

struksjon, som avgjør hvor fleksibel ansvarsvurderingen fremstår. Men UKBA representerer 

likefullt en mer formalistisk ansvarsmodell enn den som følger av norsk rett. Hvilken betyd-

ning dette har, vil først kunne klarlegges når det nærmere innholdet i bestemmelsen er be-

handlet.  

 

Den foreløpige konklusjonen er derfor at UKBA section 7 gir en rettsteknisk klar bestem-

melse som understreker foretakenes ansvar i korrupsjonsbekjempelsen, og som gir klare 

incentiver for foretakenes i å iverksette forebyggende prosedyrer.  

 

3.3 Foretaksstraffens vilkår 

 

3.3.1 Innledning 

 

Problemstillingen i det følgende er hvilke betingelser som må være til stede for at foretak 

skal kunne straffes etter UKBA section 7, og hvorvidt disse er hensiktsmessige.  

 

Etter UKBA 7(1) straffes foretak for "failure (…) to prevent bribery". Idet bestemmelsen 

knytter ansvaret til en svikt i organisasjonen som en selvstendig forbrytelse, kan foretaks-

straffen i UKBA betegnes som et organisasjonsansvar.
181

 Ansvaret er imidlertid også et re-

presentasjonsansvar
182

 ettersom foretaket hefter for et annet subjekts handlinger.  

 

Bestemmelsen oppstiller to vilkår for ileggelse av foretaksstraff. For det første må det fore-

ligge en nærmere beskrevet korrupsjonsovertredelse. For det andre må overtredelsen være 
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foretatt av noen assosiert med foretaket. Vilkårene omtales i det følgende som overtredel-

seskravet og tilknytningskravet og vil bli behandlet under henholdsvis punkt 3.3.2 og 3.3.3.  

 

3.3.2 Overtredelseskravet 

 

Overtredelseskravet består av et objektivt og et subjektivt element. Det objektive elementet 

innebærer at en person assosiert med foretaket må foreta en bestikkelse av en annen person. 

Den objektive gjerningsbeskrivelsen – ”bribes another person” – følger av UKBA section 1 

og 6.
183

  Etter section 1 er det avgjørende om personen tilbyr, gir løfte om eller gir en annen 

en økonomisk eller annen fordel. Etter section 6 er det avgjørende om personen direkte eller 

gjennom en tredjemann foretar en tilsvarende handling overfor en utenlandsk offentlig tje-

nestemann som ikke har anledning til å bli påvirket. Ansvaret omfatter således kun aktiv 

korrupsjon og er på dette punkt snevrere enn det norske ansvaret.
184

  

 

Det subjektive element innebærer at bestikkelsen må være foretatt i den hensikt å få eller 

beholde forretninger eller forretningsmessige fordeler for foretaket.
185

 Kravet til hensikt 

etablerer en funksjonell tilknytning mellom personen og foretakets interesser, og vil derfor 

også kommenteres under neste punkt. De etterspurte forholdene må være bevist utover en-

hver rimelig tvil for at foretaket skal kunne straffes.
186

  

 

3.3.3 Tilknytningskravet 

 

Tilknytningskravet innebærer at overtredelsen må være foretatt av noen "associated with" 

foretaket. Kravets innhold er nærmere presisert i UKBA section 8. Det avgjørende er om 

den handlende, som kan være en fysisk eller juridisk person,
187

 utfører tjenester for eller på 

vegne av foretaket.
188

 Formuleringen er ment å gi ansvaret et vidt anvendelsesområde.
189

 

 

I vurderingen av om handlingen er foretatt for eller på vegne av foretaket, skal alle relevante 

omstendigheter tas i betraktning.
190

 Den handlendes formelle posisjon i foretaket er ikke 
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avgjørende.
191

 Ansvaret omfatter således handlinger foretatt av en "employee, agent or sub-

sidiary", men er ikke begrenset til disse posisjonene. Ansatte presumeres imidlertid å utføre 

tjenester for eller på vegne av foretaket, med mindre noe annet godtgjøres.
192

 Også selvsten-

dige oppdragstakere vil som et utgangspunkt være omfattet. Samlet gir dette ansvaret et vidt 

personelt anvendelsesområde. 

 

Funksjonelt avgrenses ansvaret gjennom et objektivt og et subjektivt element. Det objektive 

elementet går ut på at personen "performs services for or on behalf of" foretaket. Formule-

ringen er videre enn etter det norske ansvaret, og innebærer at det ikke må foreligge noe 

formalisert kompetanseforhold mellom personen og foretaket. Det subjektive elementet in-

nebærer et krav til hensikt ved overtredelsen, jf. punkt 3.3.2.
193

 Dersom slik hensikt ikke 

foreligger, vil gjerningspersonens personelle tilknytning ikke uten videre konstituere til-

knytning. Men dersom korrupsjonshandlingen var foretatt i den hensikt å oppnå forret-

ningsmessige fordeler, vil ikke den personelle tilknytningen – eller mangelen på denne – 

være avgjørende.  

 

3.3.4 Er vilkårene hensiktsmessige? 

 

UKBA section 7 har innslag av både organisasjonsansvar og representasjonsansvar. Det er 

foretakets manglende forebygging av korrupsjon som er gjenstand for straff. Men ansvaret 

er betinget og avledet av en assosiert persons overtredelse.  

 

Vilkårene er omtalt som strenge.
194

 Foretakene hefter objektivt for bestikkelser foretatt av 

noen assosiert med foretaket. Og assosierte personer utgjør en vid krets juridiske og fysiske 

personer – videre enn det som følger av tilknytningskravets personelle dimensjon etter straf-

feloven § 48 a.  

 

Det kan reises tre innvendinger mot det ovenstående. For det første kan det problematiseres 

om det at plikten er tillagt foretaket, kun har språklig betydning. Realitetsforskjellen mellom 

et ansvar for manglende forebygging på den ene side, og et ansvar for noen andres handling-

er på den annen, er ikke øyenfallende. I hvilken grad vilkårenes utforming er egnet til å 

skjerpe foretakenes bevissthet om ens ansvar for å forebygge korrupsjon, er derfor usikker. 

Samtidig synes foretaks manglende forebygging som selvstendig forbrytelse å understreke 
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foretakenes særlige plikter i antikorrupsjonsarbeidet. Og det nærmere innholdet i foretakets 

plikter må vurderes i sammenheng med straffrihetsgrunnen for adekvate prosedyrer.  

 

For det andre innebærer kravet til kriminell hensikt at tilknytningen mellom foretaket og 

gjerningspersonen fremstår vanskeligere å bevise enn dersom tilknytningen relaterer seg til 

objektive forhold. Raphael avviser imidlertid disse bevisproblemene, og skriver: "Of course, 

where a bribe is paid and results in the award of business to the corporate, a jury is unlikely 

to accept that this was an unintended consequence."
195

 Det kan derfor antas at kravet til 

kriminell hensikt i praksis vil kunne utledes av objektive omstendigheter. Men hensiktskra-

vet innebærer at den funksjonelle tilknytningen mellom gjerningspersonen og foretaket må 

vurderes i to omganger. Dette fremstår overflødig og lite effektivt.  

 

For det tredje synes det lite hensiktsmessig å avgrense ansvaret mot passiv korrupsjon. Lov-

kommisjonen bemerket også dette under lovforberedelsen, og uttalte: "It might seem odd to 

leave a gap in the coverage of corporate liability for a failure to prevent bribery where, for 

example, there has been a failure to prevent employee taking a bribe."
196

 Begrunnelsen for 

denne avgrensningen var at "new criminal offences should extend no further than is neces-

sary", med henvisning til lovens formal, som var "to deter companies from giving direct or 

indirect support to a practice or culture of bribe-taking on the part of those with whom they 

do business. Its main purpose is not to encourage companies to do more to prevent their 

employees and agents from acting in a corruptly self-interested way". Begrunnelsen synes å 

være at passiv korrupsjon kjennetegnes av enkeltstående handlinger i større grad enn aktiv 

korrupsjon, og at foretakenes ansvar for førstnevnte er mindre påfallende enn i sistnevnte. 

Etter min mening er dette en unyansert synsmåte. Passiv korrupsjon muliggjør aktiv korrup-

sjon, og begge handlinger må derfor anses samfunnsskadelige og straffverdige,
197

 også over-

for de foretak gjerningspersonen handler for eller på vegne av.  

 

Konklusjonen er etter dette at UKBA section 7 inneholder et strengt organisasjons- og repre-

sentasjonsansvar som kriminaliserer et foretaks manglende forebygging av bestikkelser. An-

svaret har et vidt personelt virkeområde, men inneholder avgrensninger knyttet til overtre-

delsen som ikke vil være hensiktsmessig å overføre til norsk rett.  
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3.4 Reguleringen av foretakets compliance  

 

3.4.1 Innledning 

 

Problemstillingen under dette punkt er hvorledes compliance er regulert i UKBA, og om 

reguleringen er hensiktsmessig.  

 

Det følger av UKBA 7(2) at det er "a defence for C to prove that C had in place adequate 

procedures designed to prevent persons associated with C from undertaking such conduct". 

Compliance er dermed utformet som en straffrihetsgrunn som gir foretaket "a full de-

fence"
198

 dersom det oppfyller de krav som oppstilles.  

 

Løsningen med obligatorisk ansvar og straffrihetsgrunn for adekvate prosedyrer ble vedtatt 

med det formål å gi foretak incentiver til å implementere prosedyrer for forebyggelse av 

korrupsjon.
199

 Siktemålet var ikke å straffe velorganiserte foretak som opplever isolerte kor-

rupsjonshandlinger, men å oppfordre til slik organisering.
200

 Synspunktet var at straffrihet 

som belønning for adekvate prosedyrer ville gi foretakene sterke incentiver til å arbeide med 

compliance, og at dette ville virke preventivt.  

 

Det avgjørende er etter UKBA section 7(2) om foretaket "had in place adequate procedu-

res". Kravet knytter seg dermed til forebyggelsesarbeidet forut for overtredelsen. Bevisbyr-

den påligger foretaket og beviskravet er sannsynlighetsovervekt.
201

 Spørsmålet er for det 

første om adekvate prosedyrer skal vurderes opp mot den konkrete overtredelsen eller om 

foretakets generelle compliancearbeid er avgjørende (3.4.2). For det andre er spørsmålet hva 

kravet til adekvate prosedyrer innebærer (3.4.3).  

 

3.4.2 Vurderingstemaet 

 

Spørsmålet er i hvilken grad prosedyrene skal vurderes opp mot den konkrete overtredelsen, 

eller om foretakets generelle compliance er avgjørende. Et underspørsmål er om det oppstil-

les et vilkår om at overtredelsen ikke kunne ha vært forebygget for at foretakene skal oppnå 

straffrihet.  
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Det avgjørende etter bestemmelsen er om prosedyrene var "designed to prevent persons as-

sociated with C from undertaking such conduct".
202

 Ordlyden taler for at det er foretakets 

generelle antikorrupsjonsarbeid som skal vurderes, idet handlingen er angitt i ubestemt form.  

 

Likeledes heter det i Explanatory notes at foretaket må påvise at "it had adequate proce-

dures in place to prevent persons associated with C from committing bribery offences".
203

 

Vurderingen knyttes til foretakets generelle innsats i å forebygge denne risikoen. Det er 

dermed ikke et vilkår for straffrihet at overtredelsen ikke kunne ha vært forebygget. Som det 

vil fremgå under punkt 3.4.3, må imidlertid prosedyrene være effektivt tilpasset den risikoen 

som gjør seg gjeldende; innsatsen må være egnet til å forhindre bestikkelser. Dette knytter 

vurderingstemaet nærmere den konkrete korrupsjonshandlingen. 

 

3.4.3 Kravet til ”adequate procedures” 

 

Spørsmålet under dette punkt er hva kravet til "adequate procedures" innebærer. Ordlyden 

taler for at foretaket må iverksette prosedyrer som er egnet til å forebygge korrupsjon. Ut-

over dette gir formuleringen liten veiledning. Etter UKBA section 9 er derfor det britiske 

justisdepartementet forpliktet til å utarbeide retningslinjer for foretakenes prosedyrer. Disse 

ble publisert som UK Guidance mars 2011. Dette lovtekniske grepet er behandlet under 

punkt 3.2.4. Under dette punkt er spørsmålet hvilket innhold som følger av retningslinjene.  

 

3.4.3.1 Prinsippene for ”adequate procedures” i UK Guidance 

 

UK Guidance til UKBA section 7 er utformet gjennom seks prinsipper; ”proportionate pro-

cedures”, ”top-level commitment”, ”risk assessment”, ”due diligence”, ”communication” og 

”monitoring and review”. Prinsippene har en generell og fleksibel utforming, en nær innbyr-

des sammenheng
204

 og er til dels overlappende.
205

 De gir veiledning om tre aspekter i fore-

takets antikorrupsjonsarbeid; prosedyrenes metode, prosedyrenes kvalitet, samt oppfølgingen 

og formidlingen av disse prosedyrene.  

 

Prinsippene er ikke bindende, men skal gi foretakene egnede retningslinjer i sitt antikorrup-

sjonsarbeid. Det innebærer at kravet til adekvate prosedyrer kan oppfylles uten at prinsippe-

ne følges slavisk,
206

 samtidig som de ikke gir noen uttømmende veiledning om hvilke prose-
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dyrer foretak kan og bør gjennomføre for å forebygge korrupsjon i det konkrete tilfelle. 

Samtidig kan prinsippene anvendes i vurderingen av om kravene til adekvate prosedyrer 

etter UKBA section 7 er tilfredsstilt.
207

 

 

I det følgende vil innholdet i prinsippene gjennomgås kort i samme rekkefølge som de er 

inntatt i retningslinjene.  

 

3.4.3.1.1 Proportionate procedures 

 

Prinsippet består av to dimensjoner, og knytter seg til prosedyrenes kvalitet og metode. For 

det første skal prosedyrene være proporsjonale med risikoen for korrupsjon i organisasjonen 

og den virksomhet organisasjonen er involvert i. Denne dimensjonen knytter seg til prosedy-

renes kvalitet. Kvaliteten i prosedyrene skal være proporsjonal med den korrupsjonsrisiko 

som gjør seg gjeldende i virksomheten. Risikoen for korrupsjon knyttes til foretakets størrel-

se og virksomhetens art og omfang,
208

 samt de personer som handler for eller på vegne av 

foretaket.
209

 Dette innebærer at det vil stilles strengere krav til prosedyrene i store og komp-

lekse foretak enn i mindre foretak. 

 

For det andre bør forebyggingsarbeidet gjennomføres ut fra visse retningslinjer. Denne di-

mensjonen knytter seg til foretakets metode i forebyggingsarbeidet. Om metoden i prosedy-

rene heter det at disse skal være klare, praktiske, tilgjengelige og effektivt implementert og 

håndhevet.
210

 

 

Prinsippet om proportionate procedures er overordnet og må ses i sammenheng med de øv-

rige. For eksempel vil foretakets due diligence måtte tilpasses virksomhetens art og omfang 

og den risikovurderingen som er foretatt.
211

 Og foretakets grad av kompleksitet har betyd-

ning for hvordan prosedyrene kommuniseres og følges opp.  

 

3.4.3.1.2 Top-level commitment 

 

Foretaksledelsen bør uttrykke støtte og engasjement ved organisasjonens antikorrupsjonsar-

beid. Prinsippet knytter seg således dels til forebyggelsesprosedyrenes metode, dels til for-

midlingen av disse.  
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Bakgrunnen for prinsippet er ledelsens særlige ansvarsposisjon i foretaket. Personer i disse 

stillinger er nærmest til å skape en god forretningskultur og har myndighet til å iverksette 

nødvendige prosedyrer.
212

 Prinsippet er en nødvendig motvekt til de obligatoriske vilkårene 

for foretaksstraff, som ikke knytter ansvaret til skyld i foretaksledelsen. Implementeringen 

av prinsippet har to elementer. For det første må foretaksledelsen kommunisere foretakets 

holdning til antikorrupsjon internt og eksternt.
213

 For det andre må ledelsen ta del i utfor-

mingen av foretakets prosedyrer.
214

  

 

Foretaksledelsens kommunikasjon kan omfatte formelle uttalelser om foretakets antikorrup-

sjonspolicy og informasjon om prosedyrene og nøkkelpersonene i antikorrupsjonsarbeidet. 

Foretaksledelsens involvering i antikorrupsjonsarbeidet innebærer at denne skal sørge for 

utpeking av ansvarspersoner, utforming av bedriftsinterne retningslinjer og deltakelse i be-

slutninger der korrupsjonsrisikoen gjør seg gjeldende.  

 

3.4.3.1.3 Risk assessment 

 

Foretaket bør ha en risikobasert tilnærming i sitt antikorrupsjonsarbeid. Med dette menes at 

risikoen knyttet til ulike aspekter av virksomheten skal kartlegges før foretaket velger å eks-

ponere seg for denne. Prinsippet knytter seg dermed til metoden i det forebyggende arbeidet. 

 

Risikovurderingene bør være kontinuerlige, og må dokumenteres og informeres om.
215

 De 

kan være omfattet av foretakets alminnelige risikovurderinger, men bør også tilpasses de 

særlige risikofaktorene foretaket utsettes for. I vurderingene vil det være sentralt å identifise-

re hvilke personer som kan assosieres med foretaket.
216

 Utover dette gir retningslinjene vei-

ledning om henholdsvis interne og eksterne risikofaktorer.  

 

Blant de interne risikofaktorer kan nevnes manglende opplæring og kunnskap, bonuskultur 

som belønner risikovillighet, samt mangel på klarhet i antikorrupsjonspolicy, økonomisk 

kontroll og kommunikasjon fra foretaksledelsen.
217

 Av eksterne faktorer fremhever retnings-

linjene fem risikoområder som krever særlig vurdering. Disse knytter seg til hvilke land, 

sektorer og transaksjoner, forretningsverdi og samarbeidspartnere virksomheten involverer 
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seg med.
218

 Transparency Internationals korrupsjonsindeks
219

 og lignende publikasjoner kan 

være nyttige verktøy i kartleggingen av hvilken risiko foretaket utsetter seg for.  

 

3.4.3.1.4 Due diligence 

 

Foretaket må foreta undersøkelser av dets ansatte og samarbeidspartnere. Også dette prin-

sippet gjelder dermed metoden i foretakenes antikorrupsjonsarbeid.  

 

Due diligence går ut på informasjonsinnhenting gjennom undersøkelser og etterforskning av 

personer assosiert med foretaket. Prosedyrene kan gjennomføres internt, eller gjennom eks-

terne konsulenter. Formålet med due diligence er å redusere risikoen i foretakets virksom-

het, men også å kartlegge denne risikoen. Prinsippet har dermed en nær sammenheng med 

prinsippet om risk assessment, men er fremhevet som et særskilt prinsipp som følge av dets 

særlige betydning i antikorrupsjonsarbeidet.
220

 

 

3.4.3.1.5 Communication (including training) 

 

De forannevnte prosedyrene er uten verdi dersom de ikke gjøres kjent for de det gjelder.
221

 

Foretakets tiltak og retningslinjer i antikorrupsjonsarbeidet bør derfor kommuniseres. I til-

legg må foretakets ansatte og oppdragstakere opplæres i disse retningslinjene. Prinsippet 

omfatter begge disse aspektene og knytter seg dermed først og fremst til formidling og opp-

følging av prosedyrene. Mens prinsippet om top-level commitment relaterer seg til innsatsen 

i antikorrupsjonsarbeidet, skal kommunikasjonen sørge for at disse prinsippene blir gjen-

nomført og forstått. Foretakets kommunikasjon og opplæring er dermed til en viss grad et 

resultatorientert prinsipp.  

 

Kommunikasjonen må tilpasses virksomhetens art og kompleksitet. Den kan gjennomføres 

internt ved formidling fra ledelsen og ved tilrettelegging av rutiner for rapportering til ledel-

sen,
222

 og eksternt gjennom formidling av foretakets etiske retningslinjer.
223
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Opplæringen skal gi bevissthet omkring foretakets antikorrupsjonskultur generelt, og på 

områder hvor problematikken er særlig aktuell. Om sistnevnte kan det ses til risikofaktorene 

omtalt under prinsippet om risikovurdering.  

 

3.4.3.1.6 Monitoring and review 

 

Utforming og gjennomføring av adekvate prosedyrer er ikke tilstrekkelig. Prosedyrene må 

være gjenstand for stadig oppfølging, tilpasning og revisjon når det behøves. Interne og eks-

terne risikofaktorer er i endring, og prosedyrene må tilpasses dette.
224

 Prinsippet sørger for at 

foretakene arbeider kontinuerlig med antikorrupsjon, og at disse prosedyrene er effektive 

over tid.  

 

3.4.4 Er reguleringen av compliance hensiktsmessig? 

 

Reguleringen av compliance i UKBA sørger for klarhet i tre fasetter. For det første er retts-

virkningen av tilfredsstillende compliance klar. Foretakene straffes dersom prosedyrene ikke 

oppfyller de krav som stilles, og oppnår straffrihet dersom prosedyrene er adekvate. Straff-

barheten følger dermed av lovens vilkår og de supplerende retningslinjene, og er unntatt 

påtalemyndighetens og domstolenes hensiktsmessighetsvurderinger. Straffrihet gir foretake-

ne klare incentiver til å drive forebyggende arbeid – det fremstår rasjonelt å regulere seg 

selv med sikte på å unngå korrupsjon
225

 – og det er derfor nærliggende å anta at straffens 

preventive virkninger styrkes.   

 

For det andre er vurderingstemaet for foretakets compliance klart. Compliance kan medføre 

straffrihet dersom foretaket kan vise til adekvate forebyggelsesprosedyrer på overtredelses-

tidspunktet, og det er ikke nødvendig å vurdere om den konkrete overtredelsen kunne vært 

forebygget. Vurderingstemaet blir således også lettere å forholde seg til for påtalemyndighe-

ten. I tillegg sørger konstruksjonen for at enkeltstående korrupsjonshandlinger ikke nødven-

digvis medfører ansvar. Spørsmålet om vurderingstemaet samlet sett er hensiktsmessig, vil 

bli drøftet nedenfor. 

 

For det tredje er de kravene som stilles til compliance klart utformet. Gjennom UK Gui-

dance gis foretakene retningslinjer om de metoder som kan implementeres i det forebyggen-

de arbeidet, og hvilken kvalitet som kreves. Sistnevnte reguleres av prinsippet om at prose-

dyrene må være forholdsmessige, som sørger for at kravene som oppstilles er tilpasset fore-
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takets virksomhet. I tillegg gir retningslinjene veiledning om hvordan prosedyrene bør føl-

ges opp og formidles.  

 

Mot reguleringen av compliance i UKBA kan det rettes tre innvendinger. For det første kan 

det diskuteres om ansvarskonstruksjonen legger for stor vekt på compliance. Ansvarsmodel-

len forutsetter at foretak iverksetter omfattende og ressurskrevende forebyggelsestiltak. 

Rettsøkonomiske og preventive hensyn taler derfor for at compliance må være et effektivt 

middel i korrupsjonsbekjempelsen dersom reguleringen skal anses hensiktsmessig. Innven-

dingen omfatter både spørsmålet om egenverdien av compliance som preventiv mekanisme, 

og hvilken vekt compliance bør tillegges i forhold til andre momenter.  

 

Forskningen vedrørende effektiviteten av compliance-programmer er sprikende.
226

 Det kan 

derfor diskuteres om reguleringen av compliance gir straffen de beste preventive virkninger. 

Men resultatene kan forklares med ulik begrepsbruk og mangel på empirisk data og teori.
227

 

Og de preventive virkninger av reguleringen av compliance i UKBA er et empirisk spørsmål 

som ikke kan besvares med det første. Spørsmålet er da om UKBA section 7 i sin utforming 

vektlegger dette hensynet i for stor grad. 

 

Til forskjell fra det norske foretaksansvaret er compliance etter UKBA det eneste hensynet 

som skal vurderes dersom de obligatoriske vilkår er oppfylt. Foretakets økonomiske bære-

evne og fordel av overtredelsen, overtredelsens grovhet og andre hensyn er ikke gitt ekspli-

sitt betydning når de obligatoriske vilkårene er oppfylt. I saker der foretaket har gjort lite 

eller ingenting for å forbygge korrupsjon, kan andre hensyn tale mot straff uten at dette til-

legges betydning. Det kan for eksempel ha gått lang tid mellom overtredelsen og påtale eller 

dom. Reguleringen av compliance kan derfor fremstå unødvendig formalistisk. Dette foran-

lediger ytterligere to innvendinger; mangel på rom for konkrete vurderinger og faren for 

"window dressing".  

 

Den tilsynelatende mangelen på konkrete vurderinger imøtegås av påtalemyndighetens ret-

ningslinjer for påtaleskjønn og de konkrete vurderinger kravet til adekvate prosedyrer invite-

rer til. Foretakets fordel av overtredelsen er omfattet av tilknytningskravet, som stiller krav 

til gjerningspersonens hensikt ved bestikkelsen. Overtredelsens grovhet og forhold ved fore-

taket har betydning når det skal vurderes om prosedyrene var adekvate. Dette indikerer at 

compliance må vurderes i lys av andre hensyn, og relativiserer på denne måten utgangs-

punktet om compliance som foretakenes eneste forsvarsmekanisme. Samtidig består argu-
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mentet om at ansvarsvurderingen ikke inneholder et overordnet hensiktsmessighetsskjønn og 

derfor mangler den fleksibilitet det norske ansvaret innehar.  

 

Window-dressing betegner situasjonen der foretaks tilsynelatende innsats for å hindre kor-

rupsjon ikke samsvarer med foretakets faktiske adferd.
228

 UKBAs regulering av compliance 

kan friste foretak til å iverksette prosedyrer egnet til å medføre straffrihet, men ikke til å 

forebygge korrupsjon. Denne innvendingen gjelder imidlertid ikke løsningen med straffri-

hetsgrunn for adekvate prosedyrer i seg selv, men utformingen av denne. Og innvendingen 

imøtegås ved at prosedyrene må være adekvate for at straffrihet skal kunne oppnås.  

 

Det kan for det andre knyttes innvendinger mot hensiktsmessigheten av vurderingstemaet 

for compliance etter UKBA section 7. Lord Henley problematiserte dette under 

lovforberedelsen, da han uttalte: "If a company has stringent rules in place, checks on its 

employees, has transparent accounting and so on, but a determined associate of that com-

pany still manages to bribe another, were these procedures adequate? They did not, after 

all, prevent the offence of bribery taking place."
229

 Problemstillingen er betimelig. Ansvars-

vurderingen distanserer seg fra den samfunnsskadelige handlingen og fokuseres i stedet om 

foretakets innsats i korrupsjonsforebyggelsen forut for og løsrevet fra denne. Likevel synes 

innvendingen å bevege seg bort fra de strafferettslige hensyn og over til de sivilrettslige, idet 

den argumenterer for en risikofordeling ved et straffbart forhold. Formålet med foretaks-

straffen er først og fremst å straffe de foretak som kunne og burde ha handlet annerledes. 

Det må derfor være å bebreide, og graden av compliance gir et mål for slik bebreidelse, som 

også er hensiktsmessig i lys av hensynet til straffens preventive virkninger.
230

 

 

For det tredje kan det innvendes at prinsippene i UK Guidance i praksis gir lite veiledning. 

Prinsippene er generelt og fleksibelt uformet, og er til dels overlappende. De er ikke utfor-

met som krav til foretaket, men som retningslinjer som foretaket kan følge. Under lovforbe-

redelsen ble det derfor av flere høringsinstanser uttrykt skepsis til verdien av et slikt doku-

ment.
231

 

 

Det ovenstående indikerer at det kan reises tvil om hvorvidt compliance er hensiktsmessig 

regulert i UKBA section 7. Men tvilen knytter seg snarere til hvordan reglene vil bli prakti-

sert og fulgt opp, enn deres utforming og bakenforliggende hensyn. Min konklusjon er der-
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for at reguleringen gir compliance en klar og fleksibel utforming, en klar rettsvirkning og et 

klart vurderingstema, og at det er grunn til å tro at forutberegneligheten som følger av dette 

vil styrke korrupsjonslovgivningens preventive virkninger.  

 

3.5 Oppsummering 

 

Gjennomgangen over viser at UKBA tilbyr en forutberegnelig og rettsteknisk klar ansvars-

modell, med strenge obligatoriske vilkår og et vidt virkeområde. Samtidig er ansvaret mer 

formalistisk, med en sterkere vektlegging av compliance på bekostning av andre momenter 

av betydning for straffens hensiktsmessighet. Og hvordan ansvaret vil bli praktisert, har så 

langt unndratt seg iakttagelse. Likevel synes flere av disse egenskapene å avhjelpe de inn-

vendinger som ble reist mot det norske ansvaret under punkt 2.  
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4 Forslag til ny bestemmelse om foretaksstraff for korrupsjon 

 

4.1 Innledning 

 

På bakgrunn av ovenstående gjennomgang foreslås en ny bestemmelse om foretaksstraff for 

korrupsjon med innslag fra elementene i UKBA.  

 

Forslaget er ment som et innspill i debatten
232

 om hensiktsmessigheten av reglene om fore-

taksstraff for korrupsjon etter norsk rett. Under arbeidet med denne avhandlingen har 

problemstillingen blitt løftet på politisk nivå, og det er forventet at et representantforslag 

med beslektet innhold vil bli fremlagt i nær fremtid.
233

 Representantforslaget er utarbeidet i 

samarbeid med advokatfirmaet Wiersholm
234

 og har dannet inspirasjon for det som her vil 

bli presentert. 

 

Som for de foregående kapitler tas det ikke stilling til forslagets implikasjoner for de øvrige 

forbrytelser omfattet av den generelle bestemmelsen om foretaksstraff, eller prinsippene for 

straffutmålingen.
235

  

 

I punkt 4.2 til 4.4 vil de tre elementene i den foreslåtte bestemmelsen – straffens lovtekniske 

egenskaper, vilkår og regulering av compliance – beskrives kort. I punkt 4.5 vil det gjøres 

rede for de formål og hensyn forslaget søker å oppfylle, og hva det ellers vil innebære. I 

punkt 4.6 vil den foreslåtte lovteksten bli presentert.  

 

4.2 Lovtekniske egenskaper 

 

Reglenes lovtekniske egenskaper foreslås endret slik at foretaksstraff for korrupsjon inntas 

som en ny bestemmelse i strl. § 276 d, med en obligatorisk ansvarsmodell og straffrihets-

grunn for adekvate prosedyrer. I tillegg foreslås utarbeidet supplerende retningslinjer for 

forståelsen av hva som skal regnes som adekvate prosedyrer.  
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Den foreslåtte bestemmelsen medfører at det inntas en særhjemmel for foretaksstraff for 

korrupsjon, med særvilkår som skiller seg fra de som i dag følger av den generelle straffebe-

stemmelsen. Særhjemmelen sørger for at foretakenes ansvar i antikorrupsjonsarbeidet signa-

liseres og gis en sterkere tilknytning til korrupsjonsforbrytelsene. Særvilkårene medfører at 

ansvarsbetingelsene skreddersys de særtrekk og hensyn som gjør seg gjeldende på området.  

 

Et obligatorisk ansvar medfører at spørsmålet om foretaksstraff skal ilegges unntas påtale-

myndighetens og domstolens skjønn. Kravene som stilles til foretakene vil være resultat av 

en bevisst grensedragning fra lovgiver om hvilke forhold som bør medføre straff. Dessuten 

vil disse betingelsene fremgå klarere av lovgivningen. Samlet gir dette reglene større grad 

forutberegnelighet. Dette forsterkes av at det foreslås utarbeidet en forskrift med suppleren-

de retningslinjer tilsvarende UK Guidance med hjemmel i bestemmelsen. Det nærmere inn-

holdet i disse retningslinjene vil omtales under punkt 4.4. 

 

4.3 Vilkår  

 

De obligatoriske vilkårene for foretaksstraff for korrupsjon foreslås endret slik at manglende 

forebygging av korrupsjon inntas som en selvstendig forbrytelse. Overtredelseskravet vide-

reføres, men tilknytningskravet revideres slik at det signaliserer et mer vidtrekkende ansvar.  

 

Videreføringen av overtredelseskravet innebærer at aktiv og passiv korrupsjon vil være om-

fattet av ansvaret og med de krav som stilles til individuell skyld.
236

 Tilknytningskravet fore-

slås endret slik at overtredelsen må være foretatt av en person assosiert med foretaket. Det 

avgjørende i vurderingen vil være om gjerningspersonen etter en helhetsvurdering kan sies å 

utføre en tjeneste for eller på vegne av selskapet. Korrupsjon begås i stor grad av ulike asso-

sierte selskaper og privatpersoner uten formell tilknytning til de aktører som forbrytelsen 

begunstiger. Ansvaret for slike assosierte rettssubjekters handlinger vil gjennom forslaget 

tydeliggjøres i større grad, og gir foretakene incentiver til å underlegge samarbeidspartnere 

risikovurderinger uavhengig av det formelle rettsforholdet disse imellom.  

 

4.4 Regulering av compliance  

  

Reguleringen av compliance foreslås endret slik at det inntas som en straffrihetsgrunn at 

foretaket kan vise til adekvate prosedyrer for å unngå korrupsjon. Forslaget medfører en 

endring i hvilken rettsvirkning, hvilket vurderingstema og hvilket innhold compliance tilleg-

ges i reguleringen.  
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 Dette kravet vil sløyfes ved ikrafttredelsen av straffeloven 2005 §§ 27 og 28 
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Vurderingstemaet forskyves fra bebreidelse for manglende konkrete resultater i det fore-

byggende arbeidet til foretakets innsats i antikorrupsjonsarbeidet. Beviskravet skal være 

sannsynlighetsovervekt. Straffrihetsgrunnen vil tilby en nødvendig motvekt til de strenge 

obligatoriske vilkårene, og vil gi foretakene sterkere incentiver til å arbeide aktivt og konti-

nuerlig med antikorrupsjon. På den annen side risikerer selskaper som ikke arbeider syste-

matisk med antikorrupsjon et strengere og mer vidtrekkende straffansvar.  

 

Innholdet i kravet til adekvate prosedyrer beskrives i de supplerende retningslinjer som fore-

slås utarbeidet. Retningslinjene skal inneholde veiledning om foretakenes metodiske tilnær-

ming og virkemidler i forebyggingen, prosedyrenes kvalitet og oppfølgingen og formidling-

en av disse. Forslaget medfører således at det skal foretas en proporsjonalitetsvurdering mel-

lom forhold ved foretaket og de prosedyrer som forventes iverksatt.  

 

De foreslåtte retningslinjene kan sies å være forenlig med de krav som allerede følger av 

rettspraksis. I Rt. 2013 s. 1025 oppstilles krav til risikobasert tilnærming, spesifikasjon av 

retningslinjer, kommunikasjon fra foretaksledelsen og oppfølging av prosedyrene.
237

 Det er 

dermed naturlig å la disse kravene gjenspeiles i lov eller lovhjemlede retningslinjer, men slik 

at de er egnet til å gi foretak en helhetlig veiledning i deres antikorrupsjonsarbeid. 

 

4.5 Hva innebærer forslaget? 

 

Forslaget tilbyr en mer hensiktsmessig regulering av foretaksstraff for korrupsjon enn det 

som følger av dagens lovgivning. Med hensiktsmessighet menes i denne sammenheng i 

hvilken grad reglene oppfyller deres formål og andre relevante hensyn.  

 

Formålet med foretaksstraff er å øke straffebudenes preventive virkning og å unngå an-

svarspulverisering.
238

 Gjennom vektleggingen av compliance – og med et klarere innhold, 

vurderingstema og rettsvirkning – vil foretakene gis nødvendige incentiver til å arbeide ak-

tivt med forebygging og etterlevelse. Dette antas å øke den preventive effekten av straffebu-

dene for korrupsjonshandlinger. Gjennom en utvidelse av det personelle tilknytningskravet 

vil forslaget sørge for at en større krets av fysiske og juridiske personer vil være omfattet. 

Dette realiserer dermed formålet om å unngå ansvarspulverisering. 
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 Se punkt 2.4.4.2 
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 NOU 1989: 11 s. 9 
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Endringen i de norske reglene om foretaksstraff var begrunnet i et ønske om å rydde opp i 

den daværende uoversiktlige reguleringen. Men gjennomgangen har vist at den lovtekniske 

oppryddingen lovendringen skulle medføre, i praksis har ført til at ansvarsbetingelsene gjø-

res mindre tilgjengelige og ikke tar tilstrekkelig hensyn til korrupsjonsforbrytelsenes sær-

trekk. En særregulering er derfor hensiktsmessig.  

 

Andre relevante hensyn er hensynet til reglenes lovtekniske kvalitet og harmonisering med 

intern og utenlandsk rett. Dette forslaget presenterer en klarere ansvarsmodell med bedre 

balanse mellom de vidtgående ansvarsbetingelsene og foretakenes muligheter til å unngå 

straff, og gjør det dermed lettere for foretak å forutberegne sin rettsstilling.  

 

Forslaget bidrar videre til harmonisering av reglene om foretaksstraff for korrupsjon. På den 

ene side innebærer harmoniseringen at norske foretak vil forholde seg til sammenfallende 

regler etter norsk og britisk rett. Foretak som utøver grenseoverskridende virksomhet må 

forholde seg til disse regelsett som et hele, og det er hensiktsmessig at disse gir uttrykk for 

tilsvarende vurderingstema og ansvarsbetingelser.  

 

På den annen side innebærer harmoniseringen at de internrettslige sanksjoner overfor foretak 

bringes i samsvar med hverandre. Taraldset understreker behovet for slik harmonisering når 

hun skriver: "Både det valget lovgiver gjorde med utformingen og vedtakelsen av skade-

erstatningsbestemmelsen § 1-6 samt den rettsutviklingen som har funnet sted i Storbritannia 

med en nesten likelydende bestemmelse i den nye "Bribery act 2010" samt hensynet til effek-

tivitet, gir etter min mening grunnlag for å (…) spørre om det ikke er større grunn til å ut-

forme en bestemmelse om foretaksstraff for korrupsjon, som innholdsmessig er mer i sam-

svar med skadeserstatningsloven § 1-6".
239

  

 

På denne bakgrunn antas det at forslaget vil oppfylle lovgivers intensjoner mer effektivt, og 

samtidig harmonere bedre med andre relevante hensyn i reguleringen av foretaksstraff for 

korrupsjon.  
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 Taraldset (2011) s. 36 
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4.6 Forslag til ny bestemmelse om foretaksstraff for korrupsjon 

 

I lov 22. mai 1902 nr. 10 Almindelig borgerlig Straffelov (Straffeloven) skal ny § 276 d ly-

de: 

 

Et foretak straffes for manglende forebygging av korrupsjon eller påvirkningshandel etter 

§§ 276 a til c dersom en person assosiert med foretaket overtrer disse bestemmelsene, uav-

hengig av om personen selv kan straffes.  

 

En person assosiert med foretaket er person eller foretak som etter en samlet vurdering av 

alle omstendighetene i saken må anses å utføre tjenester eller oppdrag for eller på vegne av 

foretaket.  

 

Et foretak skal likevel ikke straffes etter denne bestemmelsen dersom foretaket hadde ade-

kvate prosedyrer for å unngå korrupsjon eller påvirkningshandel av en assosiert person.  

 

Straffen er bøter. Foretaket kan også fradømmes retten til å utøve virksomheten eller forbys 

å utøve den i visse former, jf. § 29. 

 

Kongen gir forskrift med retningslinjer om de krav som stilles i tredje ledd.   
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