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1 INNLEDNING 

  

1.1 Tema og problemstilling 

 

Det overordnede tema for denne oppgaven er korrupsjon, da spesielt med tanke på utilbørlig 

fordel i offentlig sektor. Et hovedfokus er grensen mellom lovlig kundepleie og straffbar kor-

rupsjon, og om det her stilles strengere krav enn i privat næringsliv. Formålet med denne opp-

gaven blir således å komme nærmere en definisjon av korrupsjonens nedre grense i offentlig 

sektor. Det er straffeloven av 2005 § 387, som er hjemmel for straff mot korrupsjon i norsk 

rett:  

 

Korrupsjon.  

Med bot eller fengsel i inntil 3 år straffes den som  

a) for seg selv eller andre krever, mottar eller aksepterer et tilbud om en utilbørlig fordel i 

anledningen av utøvelsen av stilling, verv eller utføringen av oppdrag, eller  

b) gir eller tilbyr noen en utilbørlig fordel i anledning av stilling, verv eller utføringen av 

oppdrag.  

Med stilling verv eller oppdrag i første ledd menes også stilling, verv eller oppdrag i utlandet. 

 

Straffebudet rammer også medvirkning, jf. Straffeloven § 15. 

 

 

1.2 Definisjoner 

 

1.2.1 Korrupsjon 

 

Korrupsjon betyr det samme som å bestikke eller ta imot bestikkelser. 

Ordet korrupsjon kommer av det latinske ordet korrumpere, som betyr å «skjemme ut, forder-

ve, ødelegge moralsk»1. Korrupsjon kan sees på som en form for tillitsbrudd og ordet dukket 

først opp i norsk strafferett i 2003. Korrupsjon er nå definert i §§ 387 og 388 i Straffeloven av 

2005, med henholdsvis korrupsjon og grov korrupsjon. Strafferammen for korrupsjon er bot 

eller fengsel inntil 3 år. I § 388 som omfatter grov korrupsjon, er strafferammen inntil 10 års 

fengsel. I en dom fra 2001, skapte Høyesterett en mal for den rettslige vurderingen av korrup-

sjon, hvor det blant annet står: «korrupsjon er en forbrytelse av sterk samfunnsskadelig karak-

ter.» 2 

                                                 
1 Store norske leksikon: https://snl.no/korrupsjon 
2 Rt.2001 s. 227, Statoil-Mannesmann-dommen 
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Korrupsjon går under saksfeltet økonomisk kriminalitet. Virkeområde kjennetegnes ved å fra 

den ene enden være profittmotiverte handlinger rettet mot store selskaper innen privat eller 

offentlig sektor, til småskalakorrupsjon som kan begås i alt fra helsesektor til skolevesenet og 

den kommunale forvaltningen. Andre former for økonomisk kriminalitet i straffeloven er be-

drageri, skattesvik, villedende og uriktig selskapsinformasjon, svikaktig dobbeltsalg, påvirk-

ningshandel, økonomisk utroskap og regnskapsovertredelse.  

 

Det som kjennetegner korrupsjon spesielt er at noen misbruker sin tillit i en betrodd stilling og 

skaffer seg en fordel de ikke har rett til. Både den passive parten som aksepterer eller mottar, 

og den aktive parten som tilbyr eller gir en utilbørlig fordel, oppfyller straffbarhetsvilkåret i 

straffeloven § 387. Selve ordet «utilbørlig fordel» er en rettslig standard, nærmere beskrevet i 

punkt 3.3, hvor loven ikke gir noen klare indikasjoner på grensen mellom det straffbare og 

straffefrie. Korrupsjon omfatter alle typer ansettelsesforhold, verv eller oppdrag og likestilles i 

privat og offentlig sektor. 

 

 

1.2.2 Offentlig sektor 

 

Med offentlig sektor menes all virksomhet som foregår i kommuner, fylkeskommuner og stat, 

samt foretak som eies eller blir kontrollert av det offentlige. Offentlig sektor deles inn i en 

forvaltningsdel og en foretaksdel. Forvaltningsdelen har ansvar for drift av for eksempel Stor-

tinget, sykehus og skoler. Foretaksdelen består av virksomheter som eies av det offentlige. 

For at en virksomhet skal kunne regnes som offentlig må den være under offentlig kontroll 

ved at stat og kommune eie mer enn 50 % av aksjene,3 som for eksempel i Telenor hvor staten 

gjennom Nærings- og handelsdepartementet eier 54 % av aksjene, samt 4,5 % gjennom folke-

trygdfondet.4 

 

Det er den offentlige sektor som har som ansvaret med å forvalte samfunnets felles verdier på 

en trygg og forsvarlig måte. Offentlig sektors oppgaver blir betalt av fellesskapets midler som 

består av skatter og avgifter innbetalt av landets borgere, samt utbytte fra offentlig eide sels-

kaper. Med sine om lag 666 000 ansatte, kjøper offentlig sektor inn varer og tjenester for 

rundt 380 milliarder kroner årlig, noe som utgjør 16 prosent av Bruttonasjonalprodukt.5 

 

 

                                                 
3 www.ssb.no/offentlig-sektor/offentlige-finanser. Lastet ned 26.02.17 
4 https://snl.no/Telenor_ASA. Lastet ned 26.02.17 
5 Norsk klimapolitikk Meld. St.21 (2011 – 2012), klima- og miljødepartementet, 2014 

http://www.ssb.no/offentlig-sektor/offentlige-finanser
https://snl.no/Telenor_ASA
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1.2.3 Offentlig tjenestemann 

 

I tjenestemannsloven av 4 mars 1983 § 1 pkt. 2. defineres «tjenestemann» som «enhver ar-

beidstaker i statens tjeneste som ikke er embetsmann». I henhold til straffeloven, anses alle 

som utøver en viss offentlig myndighet i stat og kommune, eller som har «lignende kompe-

tanse i kraft av sin stilling», som offentlig tjenestemann, jf. Straffeloven 2005 § 155, 2 ledd. 

 

 

1.3 Rettskilder  

 

I denne avhandlingen er det lagt vekt på tradisjonell juridisk metode. Det vil si å finne de re-

levante rettskildene og tolke de. Deretter vurdere vekten av hver enkelt rettskildefaktor, for å 

komme nærmest mulig et svar på problemstillingene. I forhold til rettskildene bygger oppga-

ven på norsk lovgivning, i all hovedsak Lov om straff (straffeloven) av 20. mai 2005, § 387, 

som er selve korrupsjonsparagrafen. Lovens forarbeider, Ot.prp. nr. 78 (2002-2003) og Straf-

felovrådets utredning NOU 2002:22, er også en viktig rettskilde, spesielt med tanke på vedta-

kelsen av de nye korrupsjonsbestemmelsene i 2003. Rettspraksis fra Høyesterett har en høy 

rettskildemessig verdi, slik at det i oppgaven vil bli lagt betydelig vekt på slike avgjørelser. I 

tillegg støttes vurderingene av Norges internasjonale forpliktelser, da med størst vekt på 

OECD-konvensjonen mot korrupsjon, Europarådets strafferettslige konvensjon mot korrup-

sjon og FN-konvensjonen mot korrupsjon. I juridisk litteratur finnes det lite konkret om kor-

rupsjon, så det er til en viss grad funnet støtte i annen faglitteratur og hos organisasjoner som 

jobber mot korrupsjon, eksempelvis Transparency International og Norad.  

 

 

1.4 Videre fremstilling og avgrensning av oppgaven 

 

Etter en kort historikk om korrupsjon i Norge, vil den juridiske forståelsen av fordelsbegrepet 

bli beskrevet. Deretter vil det bli drøftet hva som gjør en fordel utilbørlig, og ved hjelp av 

juridisk metode finne grensen mellom lovlig kundepleie og straffbar korrupsjon. Til slutt vil 

korrupsjon i offentlig sektor få en nærmere vurdering. Det vil bli brukt flere eksempler fra 

rettspraksis, for å få frem korrupsjonens ulike sider. Utgangspunktet for vurderingene er straf-

feloven § 387. 

 

I løpet av de siste årene, er det avgjort en rekke korrupsjonssaker i Norge. Mange er rettskraf-

tige ved dom i tingrett og lagmannsrett, mens noen har blitt ført helt til Høyesterett, nettopp 

for å få en avklaring på momentene som må ligge til grunn for at fordelen skal være straffbar. 

Eksemplene som blir brukt i denne oppgaven er fortrinnsvis dommer fra 2003 og frem til nå. 

Selv om straffbar korrupsjon innebærer det samme som før, ble det i forbindelse med den nye 
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korrupsjonsbestemmelsen et behov for å tolke uttrykket «utilbørlig fordel». Noe som også 

innebærer en skjønnsmessig vurdering om hvilke handlinger som er straffbare.  

 

Oppgaven er avgrenset mot påvirkningskorrupsjon og utenlandsk rett. Dette vil ikke bli be-

handlet nærmere enn det som faller naturlig inn i oppgavens drøftelser. 

 

 

2 HISTORISK BAKGRUNN 

 

2.1 Korrupsjon i Norge 

 

På begynnelsen av 1700-tallet fantes det ingen klar definisjon av korrupsjon i Norge, men 

selvberikelsen gjennom offentlig stilling, som gjennomsyret embetsverket, var et kjent feno-

men. Etter hvert vokste det frem en bevissthet om at dette ikke kunne forsvares og et yrende 

demokrati begynte å ta form i lovverket. Selv om korrupsjon gjennom århundrene har vært et 

problem, ble ikke selve begrepet «korrupsjon» innført i straffeloven før 2003. Før den tid be-

skrev straffeloven økonomisk kriminalitet som tyveri, utpressing, ran, bedrageri, og utroskap, 

for å nevne noe. Det som lå den straffbare handlingen korrupsjon nærmest, var reglene for 

utroskap og underslag. Vilkårene for dette var bl.a. forsett, og vinningshensikt eller skadehen-

sikt. Den typiske måten å skaffe seg vinning på, var å motta bestikkelser fra den aktive be-

stikker.6  

 

Selv om ordet korrupsjon ble oppfattet som et fremmedord i Norge, var dette noe som ble sett 

på som et stort problem i andre land, spesielt i U-land. Korrupsjon var således et unorsk fe-

nomen, som ikke ble snakket stort om før slutten av 1980-tallet. Etter 1990 tallet ble det av-

dekket flere store saker, og holdningen om det korrupsjonsfrie Norge var dermed i ferd med å 

endre seg.7 I takt med dette har landet nå en av de strengeste lovgivningene i hele verden. 

 

 

2.2 Skattefradrag og bestikkelser 

 

Norsk korrupsjonskultur i henhold til utenlandske investeringer ble også drastisk endret i siste 

halvdel av 1990-tallet. Frem til 1996 kunne norske firmaer kreve skattefradrag for bestikkel-

ser og smøring av utenlandske tjenestemenn. Dette ble etterhvert uttrykkelig avskåret i skatte-

loven av 1999 § 6-22. Her fremkommer det at fradraget ikke lenger er mulig dersom motytel-

                                                 
6 Johs Andenæs, Formues forbrytelsene, 1975 
7 Siri Gedde-Dahl, Anne Hafstad, Alf. E Magnussen, Korrupsjon i Norge, 2008. s. 42 flg. 
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sen er urettmessig. Urettmessig er i denne sammenheng når motytelsen strider mot alminnelig 

forretningsskikk eller forretningsmoral, på det stedet motytelsen blir gitt, eller i Norge. Denne 

rettslige standarden vil kunne forandre seg etter de rådende syn på forretningsmoral som gjør 

seg gjeldende på det aktuelle stedet, og ikke minst på det aktuelle tidspunktet.8 Høyesterett 

har tolket inn et subjektivt vilkår, og korrupsjonsbestemmelsen vil bare gjelde der hvor skatt-

yteren «har utvist uaktsomhet med hensyn til den urettmessige motytelsen»9. 

 

OECD (Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling) startet allerede i 1994 på pro-

sessen om å få innført et globalt forbud mot aktiv bestikkelse, men først i 1998 ble konven-

sjonen mot bestikkelser av offentlig tjenestemenn i utlandet ratifisert av en rekke land, der-

iblant Norge.10 Dette førte til at straffelovens § 12811 ble utvidet til å i tillegg gjelde bestikkel-

ser av utenlandske offentlige tjenestemenn. Tjenestemenn i mellomstatlige organisasjoner ble 

også omfattet av utvidelsen.12 Konvensjonen rettet seg mot den aktive bestikker og formålet 

var å etablere et felles lovverk og like konkurransevilkår for bedrifter i konvensjonslandene.13  

Europarådets strafferettslige konvensjon mot korrupsjon ble inngått 27 januar 1999 og under-

skrevet av Norge samme dag. FN-konvensjonen mot korrupsjon ble undertegnet i 2003, sam-

me år som Norge innførte en generell korrupsjonsbestemmelse i norsk strafferett.14 

 

Forandringen ble merkbar; bestikkelser og smøring som før ga skattefradrag, er nå straffbart 

og kan føre til inntil 10 års fengsel.15 

 

 

2.3 Lovens tilpasning 

 

Korrupsjon, ble som nevnt over, et eget begrep i straffeloven den 4. juli 2003. Da hadde Straf-

felovrådet, på oppdrag av departementet, gjort de utredninger som var nødvendige i norsk rett 

for å kunne ratifisere europarådkonvensjonen og straffebudene mot korrupsjon, §§ 276a til 

276c. Fra før var det lovens paragrafer 112 og 113, rettet mot bestikkelser av offentlig tjenes-

temann, som regulerte lignende forhold. Korrupsjon i privat sektor var ikke spesifisert i loven, 

og slike tilfeller ble ofte rammet av bestemmelsen om utroskap i straffelovens §§ 275 – 276. 

Problemet med disse bestemmelsene var at forholdet mellom mottaker og arbeidsgiver ikke 

                                                 
8 Frederik Zimmer, Lærebok i skatterett, Universitetsforlaget, 7 utgave. s. 211 flg. 
9 Rt. 2006 s. 449 Uniprawns 
10 OECD-konvensjonen mot korrupsjon,1997. Kap.1 
11 Alminnelig borgerlig straffelov (straffeloven) av 22 mai. 1902 
12 Ot.prp. nr.66 (1997-98) og Innst. O. nr. 1 (1998-99) 
13 NOU 2002: 22 
14 Innst. O. nr. 105, s. 1 
15 Straffeloven av 2005, § 388 
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var spesifisert og ingen av de kunne da straffes om forholdet ble ansett som til det beste for 

bedriften, selv om handlingen fremsto som straffverdig. Straffelovrådet gikk så inn for å regu-

lere alle former for korrupsjon i én bestemmelse, både aktiv og passiv korrupsjon i offentlig 

og privat sektor.16  Forslaget om en alminnelig korrupsjonsbestemmelse i straffeloven, fikk 

bred støtte under høringen. 

 

Lovteksten som ble vedtatt i 2003 er i sin helhet videreført som § 387 i den nye straffeloven 

av 2005, ikrafttredelse 01.10.2015, med unntak av siste ledd siste punktum. Medvirkning er 

nå erstattet av straffelovens generelle bestemmelse om medvirkeransvar. 

 

Korrupsjonsforbudet i norsk strafferett ble til for å sikre effektive virkemidler mot korrupsjon, 

både nasjonalt og internasjonalt. Myndighetene ser på korrupsjon som en trussel mot rettsta-

ten, demokratiet og menneskerettighetene. I tillegg virker korrupsjon konkurransevridende og 

kan dermed hindre økonomisk utvikling. Det var på bakgrunn av dette at nye alminnelige og 

skjerpende korrupsjonsbestemmelser ble inntatt i lovverket.17  

 

Den 14 februar 2017 fremmet justiskomiteen et forslag for Stortinget om en utvidelse av da-

gens korrupsjonsbestemmelser i straffeloven. Det nye forslaget innebærer at for overtredelser 

av straffelovens §§ 287 og 388, kan foretaket også straffes når den korrupte handlingen er 

utført av noen som gjennom sine forbindelser med selskapet må assosieres med det. I tillegg 

skal det vurderes straffefrihet for selskaper som har gjort tiltak for å forebygge korrupsjon.18 

Med dette forslaget utvides selskapers ansvar for korrupsjonshandlinger. Bakgrunnen for lov-

forslaget er at dagens internasjonale samfunn stadig øker forventningene til norske selskapers 

korrupsjonsforebygging. Korrupsjon er således ikke bare et norsk fenomen, men et interna-

sjonalt problem. Det er i tillegg dokumentert en sammenheng mellom korrupsjon og mang-

lende utvikling i flere land. Å gjennomføre forholdsregler for å motvirke korrupsjon, er en 

forutsetning for friere handel på tvers av landegrensene og en bedre forståelse for multinasjo-

nal selskapsdrift.19 

 

2.4 Strafferettslig jurisdiksjon 

 

Med jurisdiksjon innen strafferetten, menes domstolenes kompetanse til å straffeforfølge 

handlinger utført i Norge og i utlandet. Det følger av straffeloven § 4 at straffelovgivningen 

                                                 
16 NOU 2002: 22 
17 Ot.prp. nr. 78 (2002-2003) s.1 
18 Innst. 191 L – 2016–2017 
19 Representantforslag 67 L – 2015–2016 



7 

 

får anvendelse når handlingen er foretatt på norsk territorium. Det er etter denne bestemmel-

sen uten betydning om handlingen er foretatt av en norsk eller utenlandsk statsborger. Når det 

gjelder handlinger begått i utlandet fremkommer det av § 387 siste ledd, at denne lovbestem-

melsen også gjelder for stilling, verv eller oppdrag i utlandet. I Strafferettslig konvensjon mot 

korrupsjon pålegges alle medlemsstatene å vedta lovgivning og tiltak som skal fastsette juris-

diksjon over straffbare forhold som bl.a. innebærer bestikkelse av nasjonale og utenlandske 

tjenestemenn.20  

 

 

3 FORDELSBEGREPET 

 

3.1 Hva er en fordel? 

 

I følge lovens ordlyd er det straffbart å utveksle en «utilbørlig fordel» i anledning av utøvel-

sen av stilling, verv eller utføringen av et oppdrag. Derfor må det først defineres hva som er 

en «fordel» i denne sammenheng. 

 

Før begrepet «utilbørlig fordel» ble inntatt i loven i 2003, var det ordet «uberettiget vinning» 

som ble anvendt i korrupsjonslignende tilfeller. Ofte var det da økonomisk vinning som sto 

sentralt, men også her kom det frem at det ikke forelå noe skarpt skille mellom økonomisk og 

ikke økonomisk. Selv om «vinningen» ikke hadde en økonomisk egenverdi, kunne den utgjø-

re en fordel for mottaker og i tillegg være noe vedkommende ikke hadde krav på.21 Dette vil 

bli nærmere behandlet i punkt 4.3.2 

 

I forarbeidene fremkommer det at fordelsbegrepet er ment å ha samme innhold som i straffe-

loven av 1902 §§ 112, 113 og § 405. Det vil si at i lovens forstand, er alt mottakeren selv opp-

fatter som en fordel «for seg selv eller andre»,22 å anse som nettopp dette. En typisk fordel vil 

mest sannsynlig bestå av penger eller gjenstander med en viss verdi, men også tjenester eller 

annen «goodwill» kommer inn under fordelsbegrepet.23  Gaver som konfekt eller en flaske vin 

vil normalt ikke komme inn under utilbørlighetsvurderingen. Dette begrunnes i forarbeidene 

med at det vil stride mot den alminnelige rettsoppfatning å kriminalisere gaver og fordeler 

som oppfattes som mindre verdifulle. 24 Forarbeidene kommer allikevel ikke med noen nedre 

grense for hvor verdien av en gave skal gå, før den er å anse som utilbørlig. 

                                                 
20 NOU 2002:22 art. 17 
21 Johs. Andenæs, Formues forbrytelser, s. 21-23  
22 Straffeloven av 2005 § 387  
23 Ot. prp. nr. 78, (2002-2003) s. 54. 
24 Ot.prp. nr.78, (2002-2003) s. 55 
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I tråd med global antikorrupsjonspolitikk har Norge ratifisert flere viktige avtaler med tanke 

på bekjempelse av korrupsjon. Blant annet OECD-konvensjonen mot bestikkelse av uten-

landske tjenestemenn. I konvensjonens art. 1, slås det fast at både økonomiske og ikke-

økonomiske fordeler kan komme inn under utilbørlighetsbegrepet. 

 

Innenfor rettspraksis finnes det også eksempler på dette. I au pair-saken, ble en politibetjent 

dømt for korrupsjon da han bevisst hadde misbrukt sin stilling ved å behandle og innvilge 

oppholdstillatelse for en filippinsk kvinne. Hun var for øvrig hans svigerinne og skulle jobbe 

som au pair i Norge. Tingretten var ikke i tvil om at polititjenestemannen i regi av sin stilling, 

hadde gitt svigerinnen en fordel som var utilbørlig.25 Dette viser at fordelen ikke behøver å ha 

en økonomisk egenverdi for å bli rammet av korrupsjonsbestemmelsen, det holder at fordelen 

er til nytte for mottaker eller giver.  

 

3.2 Fordelens subjektive eller objektive norm 

 

Den objektive norm er det motsatte av den subjektive. I den subjektive norm som er preget av 

personlig og individuell oppfatning av fordelens verdi, vil den objektive norm kun vektlegge 

fordelens egenverdi. Problemet oppstår når fordelen objektivt sett fremstår som verdiløs, men 

allikevel utgjør en fordel for mottakeren. Fordelen kan da være egnet til å påvirke mottakers 

beslutning. 

 

Om det er en subjektiv eller objektiv norm som skal tillegges fordelsbegrepet, sier verken 

lovteksten eller forarbeidene noe om. Utilbørlig er i utgangspunktet et objektivt vilkår. Det vil 

si at det i vurderingen ikke er relevant å påvise om partene selv opplever disposisjonen som 

utilbørlig. Spørsmålet er om den subjektive oppfatningen allikevel er relevant for straffbar-

hetsvurderingen. Det står i forarbeidene at «alt den passive bestikker ser seg tjent med eller 

kan dra nytte av, er å anse som en fordel i lovens forstand.»26 Fordelens subjektive norm er 

altså avhengig av den passive bestikkers oppfatning. Dette gir en føring om at en subjektiv 

vurdering av fordelsbegrepet er et viktig moment. 

 

Det er spesielt i situasjoner der fordelen befinner seg ved korrupsjonens nedre grense at det er 

avgjørende hva mottakeren opplever som en fordel. Å spandere en tur med Hurtigruten (med 

forbehold om at billetten ikke kan overdras til andre) på en som alltid blir sjøsyk, vil for mot-

taker være helt verdiløst. I motsatt tilfelle kan en ytelse uten tilsynelatende verdi, ha en positiv 

                                                 
25 Saksnummer: 08-038700- MED-STOR, rettskraftig 
26 Ot.prp.nr.78, s. 54 
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effekt på mottaker, f. eks. å bli bedt med på middag, men i et lukket selskap med celebre gjes-

ter. For rettsvesenet kan det være utfordrende å håndtere en subjektiv norm, fordi det er vans-

kelig å vurdere om den objektive ytelsen utgjør en fordel for mottaker.  

 

Det er derfor fordelens egenskaper til å påvirke en persons tjenesteutøvelse som er begrunnel-

sen for å vektlegge en subjektiv norm. Dette må kombineres med en objektiv håndhevelse, 

siden det kan være vanskelig å vurdere en subjektiv norm alene. Men, den objektive norm 

favner i mange tilfeller for snevert, og det kan derfor være riktig å trekke inn de subjektive 

opplevelsene av hva som anses som en fordel.27  

 

Det kan ut ifra denne vurderingen forstås slik at alt som objektivt fremstås som en fordel, er 

en fordel i lovens forstand. I uklare tilfeller må det i tillegg vurderes hva som utgjør en fordel 

for mottaker personlig, det vil si at den subjektive norm kan få en avgjørende betydning for 

utilbørlighetsbegrepet. 

  

  

3.3 Fordelsbegrepet og rettstridsreservasjonen 

 

Fordelsbegrepet i § 387 kan forankres i den generelle, ulovfestede rettstridsreservasjonen. 

Denne reservasjonen går ut på å tolke straffebudet innskrenkende slik at gjerningen ikke 

rammes av straffebudet, dersom det ville stride mot den alminnelige rettsfølelse å straffe gjer-

ningspersonen.28 

 

Det ligger ingen klare regler eller føringer i loven for når rettstridreservasjonen skal anvendes. 

Dette må trolig bero på de hensyn som det aktuelle straffebudet er laget for. På bakgrunn av 

dette er det opp til domstolene i hvert enkelt tilfelle å avgjøre hva som ligger i begrepet «rett-

stridig» eller ikke. Ordet «rettsstridig» kan etter alminnelig språkbruk bety to ting. For det 

første kan det bety ulovlig, altså i strid med gjeldene rett, eller så kan det bety urimelig, straff-

verdig, utilbørlig, ol. De sistnevnte utrykkene kalles rettslige standarder, hvor det er opp til 

dommerne å fastlegge innholdet. Selv om ordet «rettsstrid» ikke står i straffebudet, skal det 

tolkes som om det står der, og bare den handlingen som er «rettstridig» er straffbar. Begrepet 

«utilbørlig fordel» kan etter dette tolkes som rettstridig, det vil si en atferd som oppfattes som 

så straffverdig at den bør straffes.29  

 

                                                 
27 Johs. Andenæs, Alminnelig strafferett, 6 utg. s. 155 
28 Johs. Andenæs, Alminnelig strafferett, 6 utg. s. 155 flg. 
29 Eskeland Ståle, Strafferett, 3 utg. s. 151-162 
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Også i rettspraksis blir det lagt til grunn at det finnes en alminnelig rettsstridsreservasjon i 

strafferetten. I Rt. 2000 s. 646, påpekte høyesterett at det i norsk strafferett har vært praktisert 

et alminnelig vilkår om at gjeldende handling skal være rettstridig for å rammes av loven. 

Rettsstridsreservasjon kan føre til at handlingen anses som straffefri, selv om gjerningsbeskri-

velsen oppfyller kravet i straffebudet. Dette gjøres ved å tolke straffebudet innskrenkende slik 

at handlingen ikke er å anse som rettstridig. Høyesterett fremhever i samme dom hvilke be-

tydninger handlingens samfunnsmessige forvarlighet har ved en slik tolkning. 

 

 

3.3.1 Forholdsmessighetsprinsippet 

 

Forholdsmessighetsprinsippet også kalt proporsjonalitetsprinsippet går ut på hvorvidt det er et 

rimelig forhold mellom lovbruddet og straffen som pålegges. I strafferetten kommer dette 

prinsippet klart frem av straffeloven § 29, der det står at «den samlende reaksjonen skal stå i 

et klart forhold til lovbruddet» og i straffeprosessloven § 170 a, der forholdsmessighet mel-

lom sakens art og forholdene ellers fremstår som et vilkår for bruk av tvangsmidler. Med hen-

syn til proporsjonalitetsprinsippet og korrupsjon, er det derfor viktig å ta stilling til hvordan 

ytelsen samlet sett fremstår og i hvilken grad den har vært egnet til å påvirke. 

 

 

3.4 Legalitetsprinsippet og EMK art. 7 

 

Før utilbørlighetsvilkåret blir drøftet er det viktig å se på legalitetsprinsippet i forhold til straf-

ferettsspørsmålet. Dette for å belyse spørsmål av inngripende karakter og som innskrenker 

innbyggernes frihet. 

 

Legalitetsprinsippet, også kalt lovkravet, står anført i Grunnloven § 96. Dette lovkravet er et 

prinsipp av grunnlovs rang om at ingen kan dømmes eller straffes uten etter lov og dom. Det 

vil si at ingen kan dømmes uten at det finnes en formell lovhjemmel for det. Verken forskrift, 

rettspraksis eller allmenne rettsoppfatninger kan gi grunnlag for straff. Det kan derfor ikke 

straffes på grunnlag av en ren interesseavveining eller sedvane. For øvrig er det bare straffet-

russelen som må stå i loven, selve gjerningsbeskrivelsen kan stå i en forskrift.30    

 

Bakgrunnen for legalitetsprinsippet er at det gjennom skrevne regler skal gi borgerne mulig-

het til å forutse sin rettsstilling, slik at ingen blir utsatt for vilkårlig dom og straff. Således 

                                                 
30 Svein Slettan og Toril Marie Øie: Forbrytelse og straff, bind 1: Innføring i strafferett. Universitetsforlaget 

    2001. Side 69-73 
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innebærer legalitetsprinsippet et såkalt «klarhetskrav». Dette går ut på at presisjonsnivået i 

lovteksten må tilfredsstille visse minimumskrav. Det må derfor foreligge en lovbestemmelse 

på handlingstidspunktet som beskriver en atferd, og som fastslår at denne atferden er straff-

bar.31 Et eksempel på en slik atferd, er som nevnt i kap. 3.3, den rettslige standarden «utilbør-

lig», som overlater en stor skjønnsmyndighet til domstolene. Domstolene har på sin side en 

lang tradisjon for å godta de skjønnsmessige straffebestemmelsene som Stortinget gir. Dette 

skjer som regel uten å reise spørsmål om lovkravet i Grunnloven § 96 er overholdt.32 

 

Høyesterett har uttalt at sterkt skjønnsmessig utformede bestemmelser «må tolkes med var-

somhet».33 Lovkravet er allikevel en forsikring mot en for vid begrepsbruk og minstekravet er 

at straffebestemmelsen sier noe om hva slags atferd om rammes. Et eksempel på en gjer-

ningsbeskrivelse som ville være i strid med lovkravet er «utilbørlig eller samfunnsskadelig 

adferd»34 . Om standarden «utilbørlig» i straffelovens § 387 oppfyller klarhetskravet, er ut fra 

dette en interessant problemstilling. Denne rettslige standarden må i mange tilfeller vurderes 

ut ifra de normer som ligger utenfor selve begrepet, og ofte har disse normene en påvirkning 

på hvordan «utilbørlig» skal tolkes og anvendes.   

 

I EMK, som ble inkorporert i norsk lov ved menneskerettsloven av 21. mai 1999, art. 7 nr. 1, 

står det at ingen kan straffes uten lov. Straffehjemmelens tilgjengelighet går ut på at lovkravet 

er oppfylt; «Ingen skal bli funnet skyldig i en straffbar handling på grunn av noen gjerning 

eller unnlatelse som ikke utgjorde en straffbar handling etter nasjonal eller internasjonal rett 

på den tid da den ble begått».35 I tillegg skal borgerne kunne forutse sin rettsstilling; «Heller 

ikke skal en strengere straff bli idømt enn den som gjaldt på den tid da den straffbare hand-

ling ble begått.»36   

 

Det generelle kravet om lovhjemmel i EMK artikkel 7, impliserer også kravet til straffehjem-

melens tilgjengelighet og forutberegnelighet. Dette innebærer at ingen kan dømmes for en 

handling som ikke var straffbar etter nasjonal eller internasjonal rett på gjerningstidspunktet. 

Det vil si at loven ikke må gis tilbakevirkende kraft. For Norges del, er bestemmelsen om 

forbudet mot tilbakevirkende kraft, inntatt i grl. § 97.37 

 

                                                 
31 Ståle Eskeland, Strafferett, 3 utgave. s.113-117 
32 Ståle Eskeland, Strafferett, 3 utgave. s.121 
33 Rt. 2005 s. 1628, avsnitt 16 
34 Andenæs, Alminnelig strafferett, 6 utg. s. 123 
35 EMK, art. 7 nr. 1 
36 EMK, art. 7 nr. 1 
37 Ståle Eskeland, Strafferett, 3 utg. s. 113-120 

http://snl.no/menneskerettsloven
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I høyesterettspraksis er det foretatt en innstramning av kravet til presis gjengivelse av det ob-

jektive gjerningsinnholdet i straffebestemmelser. Videre viser Høyesterett til at Grunnloven § 

96 stiller samme krav til klarhet til angivelse av det straffbare forholdet som EMK artikkel 7, 

jf. Rt. 2012 s. 313 avsnitt 29. Her ble det uttalt at «særlig hvor det gjelder den alminnelige 

straffelov må landets borgere ha krav på at få klar beskjed om, hva de kan straffes for».38  Ut 

i fra dette kan det forstås at det først og fremst er kravet om borgernes rettsikkerhet og forut-

beregnelighet som er begrunnelsen for legalitetsprinsippet. En straffereaksjon skal ikke være 

vilkårlig og enhver skal kunne forutberegne sin rettsstilling. Dette innebærer at domstolene 

må forankre sitt tolkningsresultat i en lovtekst.39 

 

 

4 HVA GJØR EN FORDEL UTILBØRLIG? 

 

4.1 Passiv og aktiv korrupsjon 

 

Høyesterett har lagt til grunn at det må foreligge både en ytelse og en motytelse, eller et tilbud 

om dette, for at handlingen kan anses som korrupt.40 Både aktiv og passiv korrupsjon er 

straffbar når dette tilbudet er rettet mot, eller utført av en person i anledning av stilling, verv 

eller oppdrag. 

 

Den som «krever, mottar eller aksepterer» en utilbørlig fordel, er den passive bestikker, jf. 

strl. § 387 a). Det vil si at passiv korrupsjon oppstår når det aksepteres eller tas imot et gode, i 

bytte mot en gjentjeneste.  

 

Den som gir eller tilbyr en utilbørlig fordel er å anse som den aktive bestikker, jf. strl. § 387 

b). Aktiv korrupsjon er således når noen tilbyr et personlig gode til deg eller dine, for å få 

utført en tjeneste. 

 

Et eksempel på passiv og aktiv korrupsjon fra rettspraksis, er Statoil-Melkøya-saken41. En 

innkjøpsansvarlig i Statoil Melkøya- anlegget mottok utilbørlige fordeler som besto av; beta-

ling for et privat hotellopphold, billetter til en engelsk fotballkamp, sesongkort på Storstadion 

i Sandefjord, bygningsartikler, en badstue og en flybillett til Brasil. Dette mottok han fra en 

ansatt som jobbet i flere firmaer som solgte varer til Statoil Melkøya- anlegget. Han mottok 

på sin side en mobiltelefon, samt verdier fra overfakturering på til sammen 83 500 kroner i 

                                                 
38 HR-2014-497-A 
39 Ståle Eskeland, Strafferett, utgave 7, side 113-120 
40 Rt. 2014 s. 786 
41 THAFE-2008-81948, LH-2008-180080 
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bytte. De to ansatte utvekslet ytelser for til sammen 273 581 kroner.  De ble begge dømt for 

både aktiv og passiv korrupsjon. 

 

Denne dommen viser at en korrupsjonssak ikke behøver å bestå av henholdsvis en passiv og 

en aktiv part, men at begge parter kan oppfylle både den passive og aktive korrupsjonshand-

lingen. Passiv korrupsjon kan på sin side innebære en aktiv part, det vil si at det er den passive 

mottaker som insinuerer og fremkaller et tilbud om en bestikkelse.  

 

I straffelovens § 387 er ordene aksepterer og tilbyr oppsatt på lik linje som krever, mottar og 

gir. Det vil si at i det øyeblikket det fremsettes et tilbud om en utilbørlig fordel er man innen-

for rammen straffbar aktiv korrupsjon. Det samme gjelder for den passive parten, som gir sitt 

samtykke til å motta den utilbørlige fordelen. Spørsmålet er om en stilltiende aksept er nok, 

eller om et lite nikk kan anses som straffbart. 

 

I den alminnelige forståelsen av «å akseptere», er det ikke nødvendig å foreta seg noe aktivt. 

Det holder å motta noe med «samtykkende sinn».42 I forarbeidene til straffeloven § 387, står 

det: «Fordelen vil normalt fremstå som en motytelse for noe den bestikker skal gjøre eller 

unnlate å gjøre i forbindelse med utføringen av stillingen, vervet eller oppdraget, eller for en 

handling eller unnlatelse som allerede har funnet sted».43 Ved å unnlate å gjøre noe, kan man 

altså bli straffet for korrupsjon. Ut i fra dette, kan det da antas at et nikk eller et enkelt ord kan 

være nok til å oppfylle vilkåret for korrupsjon. Selv om det skal lite til for å bli delaktig i den 

korrupte handlingen, er det forholdsvis strenge beviskrav som må fremlegges for å få noen 

dømt. I skyldspørsmålet kreves forsett.44 

 

Korrupsjon er en handling begge parter er interessert i å holde skjult. Ved aktiv korrupsjon er 

hensikten bak bestikkelse av en beslutningstaker å oppnå et bestemt utfall i en sak. Bestikkel-

sene innebærer ofte personlige goder, som kan bestå i alt fra store verdier i form av penger til 

mindre kostbare tjenester. Dette vide spennet i utførelsen kan gjøre den straffbare handlingen 

vanskelig å oppdage. Det kan også være utfordrende å avgjøre hvor grensen til det straffbare 

kontra det akseptable går.  

 

4.2 Hva innebærer begrepet «utilbørlig»? 

 

Et av vilkårene for korrupsjon, er ifølge straffeloven at fordelen som tilbys eller mottas er 

utilbørlig. Med en utilbørlig fordel menes enhver fordel som setter mottakeren urettmessig i 

                                                 
42 http://internasjonal-ordboken.com/definitions/? norwegian_word=accept. Lastet ned 16.02.17 
43 Ot. prp. nr. 78 s. 54 
44 Forsett er normalt et påkrevet skyldkrav for å dømme i de aller fleste lovbrudd, jf. straffeloven av 2005, § 21 
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en bedre posisjon enn han i utgangspunktet var. Ordet «utilbørlig» er som før nevnt, en retts-

lig standard og gir i seg selv ingen konkret veiledning for hvor grensen til det straffbare går. 

Det er å anta at dette utrykket oppfattes sterkere enn for eksempel den rettslige standarden 

«urimelig». I Palonen-dommen, som for øvrig dreier seg om konkursrett, omtaler Høyesterett 

begrepet utilbørlig som «belastende».45 I strafferetten, kan begrepet settes i sammenheng med 

noe som er illojalt. Dette støttes av forarbeidene, hvor det i tillegg til det utilbørlige, må fore-

ligge et klanderverdig forhold bak disposisjonen, for å anse denne som straffbar.46  

Det som da rammes av utilbørlighetskravet, beror på en rettslig totalvurdering av handlingen. 

Siden loven ikke setter noen nedre grense for verdi, og fordi denne grensen vil variere, er det 

hensiktsmessig å se på alle sider av saken.  

 

Det er ikke lovens mening å ramme mindre verdifulle gaver som aksepteres av folk flest og 

som er i tråd med hva mottakeren har anledning til å motta. Dette gjelder også der fordeler gis 

som lønn for utført arbeid, eller fordeler som gis i forbindelse med vanlig representasjon, sed-

vane eller interne retningslinjer. Det sies for øvrig i forarbeidene at dette sjelden anses som 

utilbørlig, noe som ikke helt utelukker at slike fordeler kan bli rammet av utilbørlighetsvilkå-

ret.47 I punktene under vil denne problemstillingen bli belyst i et forsøk på å finne ut hvor 

grensen går og hvorfor. 

 

Selv om vilkårene som gjør en fordel utilbørlig, er til stede, er spørsmålet allikevel om det 

finnes en nedre grense for hva som kan ansees som straffbar korrupsjon. Kan en utilbørlig 

fordel være så lite verdt, at den umulig kan være formålstjenlig for korrupsjonens mål? Eller 

er det meningen at en offentlig ansatt skal være redd for å bli tiltalt for korrupsjon, om han 

eller hun tar imot en flaske vin eller blir påspandert en middag eller en hyttetur? Spørsmålet 

om utdeling av vareprøver, representasjonsreiser, ol. er også en problemstilling som kan duk-

ke opp. Dette er bare noen eksempler på hvilke utfordringer og avveielser som må tas stilling 

til som ansatt eller tillitsvalgt, spesielt i offentlig sektor. 

 

Korrupsjonsbestemmelsen kan oppfattes som både skjønnsmessig og uklar med henhold til 

begrepet utilbørlig fordel. Hva som aksepteres innenfor ulike virksomheter og sektorer er av-

hengig av hele konteksten. Også den udefinerte grensen mellom korrupsjon og lovlig kunde-

pleie har i de senere år skapt en usikkerhet om hva som faller inn under det straffbare eller 

ikke. Det som tidligere ble sett på som vanlig høflighet og kundekontakt, ble i takt med den 

strengere korrupsjonslovgivningen ukritisk ansett som straffbare handlinger. Først i 2014 kom 

Høyesterett frem til flere viktige avklaringer på hvordan vilkårene for korrupsjon bør vurde-

                                                 
45 Rt. 1995 s. 296 (s. 270) 
46 Ot. prp. nr. 78, s. 55 
47 Ot.prp. nr. 78, s. 55 
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res. Dette skjedde i forbindelse med den såkalte Ruterdommen.48 Høyesterett tok for seg ut-

trykket «utilbørlig fordel» og kom frem til at det kun omfattet klart klanderverdige forhold. 

Dessuten måtte fordelens art vurderes, og så lenge den ikke er av en varig karakter, vil den 

neppe rammes av straffelovgivningen. Dette innebærer at for eksempel middager, konserter, 

teater eller andre kulturarrangementer normalt ikke rammes. Det må i så fall innebære noe 

meget ekstraordinært og eksklusivt før slike fordeler er å anse som utilbørlige. Ut i fra disse 

vurderingene vil det være mulig å drive tradisjonell kundepleie uten redsel for å bli rammet av 

korrupsjonsbestemmelsene. På den annen side er det viktig å påpeke at det må stilles strengere 

krav til ansatte i offentlig sektor, inklusive ansatte i offentlig eide selskaper.  Dette, ifølge 

Høyesterett, for ikke å svekke borgernes tillit til det offentlige. Høyesterett påpeker også at 

det må være åpenhet rundt forholdet, både hos den aktive og passive part, noe som vil bli be-

handlet nærmere i oppgavens punkt 4.4.4. Dersom de interne retningslinjene i bedriften ligger 

innenfor det som ellers er trukket opp i Ruter-dommen, vil et evt. et brudd på disse ikke være 

straffbare i lovens forstand, selv om de er kritikkverdige og kan få konsekvenser for arbeids-

forholdet.49 

 

Til tross for strengere lovverk og avklaringen i Ruterdommen, blir det stadig avdekket forhold 

i norske bedrifter som befinner seg i grenseland mellom det straffbare og det som er lovlig 

praksis innenfor kundepleie og relasjonsbygging. Et eksempel som har oppstått i disse dager, 

er fra selskapet Tine hvor innkjøpssjefen, antas å ha mottatt leverandør middager, drikkevarer, 

reiser og gaver til en verdi av rundt 580 000 kroner. Dette har foregått over et tidsrom på fire 

år, og det er Tine selv som har varslet saken til Økokrim. I følge Tines konsernsjef Hanne 

Refsholt, skal selskapet nå gjennomgå sine rutiner for å sikre at deres etiske retningslinjer blir 

fulgt. De ønsker også åpenhet rundt saken og vil være behjelpelige med all tilgjengelig infor-

masjon. Den utenlandske leverandøren Tetra-Pak, hevder på sin side at de har fulgt sine ruti-

ner og regler. Saken er nå til etterforskning.50 En av hoved-problemstillingene i denne saken 

blir å finne ut om disse middagene og reisene ligger innenfor Tines normer og interne ret-

ningslinjer og ut ifra det ikke kan anses som utilbørlige. 

 

Særlig småskalakorrupsjon kan være særdeles vanskelig å oppdage. Grensen mellom det lov-

lige og det straffbare er ofte uklar og i mange tilfeller er det nok ønskelig med mer konkrete 

retningslinjer enn det lovverket gir. Vurderingen her kan også være ulik, avhengig av om det 

er i privat sektor eller offentlig sektor. Et særlig interessant spørsmål er om den utilbørlige 

fordelen kan være straffbar, selv om den har en liten egenverdi. For selv om fordelen innebæ-

rer tilsynelatende uskyldige verdier, kan den ha en avgjørende virkning på beslutninger som 

                                                 
48 HR-2014-1779-A 
49 HR-2014-1779-A 
50 www.dn.no/nyheter/2017/02/17/1007/Naeringsliv/tine-gar-til-okokrim. Lastet ned 17.02.17 

http://www.dn.no/nyheter/2017/02/17/1007/Naeringsliv/tine-gar-til-okokrim
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skal tas. Det er nettopp i slike tilfeller de andre momentene som partenes stilling, tidspunktet, 

hensikten bak, graden av åpenhet og interne retningslinjer, må tillegges en større vekt.  

 

 

4.3 Utilbørlighetsvurderingens objektive vilkår 

 

Som følge av korrupsjonsbestemmelsene, er det ikke lenger nødvendig å påvise en konkret 

motytelse eller et økonomisk tap for å få noen dømt for korrupsjon. Det holder at ytelsen er 

utilbørlig og at giver eller mottaker operer innenfor sitt verv, oppdrag eller stilling. Hovedvil-

kåret for å anvende korrupsjonsbestemmelsen, er at den utilbørlige fordelen fremstår som 

klart klanderverdig.51 Siden grensen for det utilbørlige ikke er lovbestemt, vil vurderingen av 

dette bero på rettens tolkning i hvert enkelt tilfelle. Den samme vinflasken kan fungere som 

en helt lovlig gave eller en straffbar utilbørlig fordel, alt avhengig av omstendighetene rundt. 

Det må ifølge forarbeidene utvises et skjønn for å avgjøre om fordelen er utilbørlig eller ikke. 

Sentrale objektive vilkår som ytelsens art og verdi, og om de bryter med lov eller sedvane, er 

det første som må belyses i et slikt henseende.  

 

 

4.3.1 Fordelens art 

 

Loven gir ingen indikasjon på hva fordelen skal bestå av for å fremstå som utilbørlig. Som 

skrevet i punkt 3.1, omfattes både økonomiske og ikke-økonomiske ytelser av fordelsbegre-

pet. Fordelen trenger ut i fra dette ikke å ha en selvstendig materiell verdi. I forarbeidene be-

skrives seksuelle tjenester, opptak i en lukket forening og tilgang til privatskole for sine barn, 

mm, som eksempler på slike fordeler.52  

 

I rettspraksis fremkommer mange eksempler på hvilke former en fordel kan bestå av. Ullevål-

saken fra 2005 er en av dem. Her ble en av de tiltalte ble dømt for å ha mottatt kontanter, en 

jakttur og en golf- tur i perioden han var eiendomssjef for Ullevål Universitetssykehus. Han 

ble også dømt for korrupsjon i sin tidligere jobb, da han var ansatt som prosjektdirektør i 

ROM Eiendomsutvikling AS. I regi av sin stilling mottok han der bestikkelser som byggeva-

rer og møbler.53 Et annet eksempel er fra Frostating lagmannsrett, der retten kom frem til at 

«Gullkundeavtalen» reklamefirmaet Screen Communications tilbød representanter for en rek-

ke ulike kunder, var å anse som utilbørlige fordeler. Avtalen innebar personlige ytelser til 

                                                 
51 Ot.prp. nr. 78 (2002-2003) s. 55 
52 Ot. prp. nr. 78 (2002-2003) s. 54. 
53 TOSLO-2005-134006, LB-2007-6315-2 
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representantene privat, og innebar reise til ski-VM i Østerrike, plasmaskjermer og digitale 

videokameraer.54  

 

Felles for disse ulike fordelene er at de fremstår som utilbørlige og er gitt i den hensikt om å 

oppnå noe uberettiget, dette ved å gi noe som mottaker ser seg tjent med. Fordelen vil mest 

sannsynlig fremstå som en motytelse for en gjentjeneste, eller en unnlatelse fra den passive 

bestikker.55 Det vil si at også unnlatelser kan bli regnet som en utilbørlig fordel. 

 

 

4.3.2 Fordelens økonomiske verdi 

 

En fordel vil mest sannsynlig ha en økonomisk verdi.56 Ved en utilbørlighetsvurdering er det 

naturlig å ta utgangspunkt i denne verdien.57 Fordeler med økonomisk verdi kan bestå av 

penger, gjenstander eller tjenester.58 

 

Det er for øvrig ikke noe krav om at fordelen må ha en selvstendig økonomisk verdi. Det er 

nok at den passive bestikker drar nytte av den. Innsideopplysninger om et aksjeselskap, opp-

tak i en lukket forening, mm. kan være eksempler på slike fordeler. Også bestikkelser som 

ikke er å anse som verdifulle, kan innebære alvorlige tillitsbrudd.59 Det dreier seg således ikke 

bare om den utilbørlige fordelens verdi, men også omstendighetene rundt kan ha en avgjøren-

de betydning. 

 

Siden utilbørlighetsvilkåret er en rettslig standard, er det vanskelig å fastsette en nedre grense 

for fordelens økonomiske verdi. Innholdet i vilkåret vil endre seg i takt med samfunnets opp-

fatning om hva som er å anse som korrupsjon. Hva som er praksis i de ulike yrkesgruppene og 

om det er tale om privat eller offentlig sektor, vil derfor være avgjørende for utilbørlighets-

vurderingen. En ubetydelig gave gitt i én situasjon, kan regnes som utilbørlig i en annen. Selv 

om mottakerens subjektive oppfatning av verdien kan legges til grunn, vil en fordel med stor 

økonomisk verdi trolig være mer egnet til å påvirke en beslutning. Den rettslige standarden 

innebærer således en fleksibilitet som kan oppfattes som problematisk i forhold til legalitets-

prinsippet, se punkt 3.4. 

 

                                                 
54 LF.2010-14205, TOSLO-2008-32091, TVERD-2007-87965 m.fl. Rettskraftige 
55 Ot.prp. nr. 78 (2002-2003) s. 54 
56 Ot.prp. nr. 78 (2002-2003) s. 54 
57 Ot.prp. nr. 78 (2002-2003) s. 35 
58 Ot.prp. nr. 78 (2002-2003) s. 54 
59 Ot.prp. nr. 22 (2008-2009) s. 35 og 55 
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Selv om fordelens verdi er et sentralt punkt i utilbørlighetsvurderingen, så kan andre momen-

ter være avgjørende for utfallet av saken. Et eksempel på dette er Ruterdommen,60 der tiltalte i 

Oslo Tingrett domfelt ble dømt for korrupsjon etter å ha blitt påspandert tre middager til en 

samlet verdi av kr. 4 454,-. Den tiltalte var på gjeldende tidspunkt driftssjef i Ruter AS, et 

offentlig eid selskap som er ansvarlig for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Salgssjefen 

som spanderte middagene, var ansatt i Volvo, som på det tidspunktet var i en anbudssituasjon 

med Ruter. Det grunnleggende for tingrettens vurdering var at de mente middagene var et 

forsøk på å påvirke beslutningen i den konkrete anbudskonkurransen og at middagene var 

holdt skjult, noe som var i strid med Ruters interne etiske retningslinjer. Denne saken fikk et 

annet utfall etter å ha blitt anket til høyere rettsinstanser, noe jeg kommer tilbake til i pkt. 

4.4.2. 

 

I Onninen-saken ble en tidligere salgssjef i Onninen AS dømt for korrupsjon. Han hadde latt 

sitt firma betale for en fritidsreise til en verdi av kr. 23000 for en rådgivningsingeniør i For-

svarsbygg. Fordelen ble av retten sett på som utilbørlig på grunn av reisens verdi, men også 

fordi forholdet ble holdt skjult for arbeidsgiver og fordi rådgivningsingeniøren var en offent-

lig tjenestemann.61 

 

Trafikkuhell-saken fra 2012 er også et eksempel på at den økonomiske verdien av bestikkel-

sen ikke avgjør utfallet av saken. Her ble en mann tatt for promillekjøring, og i forbindelse 

med etterforskningen, ble politimennene som stoppet han tilbudt 500 kroner for å «ordne opp 

i saken». Promillekjøreren ble dømt for forsøk på aktiv korrupsjon. Her la retten vekt på hva 

promillekjøreren ønsket å oppnå ved bestikkelsen, nemlig å slippe straff. 62 

 

Eksemplene fra rettspraksis viser at fordelens økonomiske verdi i seg selv ikke er avgjørende 

alene i utilbørlighetsvurderingen. 

 

Professor i rettsvitenskap, Johs Andenæs har uttalt at om fordelen skal anses som utilbørlig og 

således straffbar, må det i tillegg til forsett, foreligge en hensikt om å skaffe seg eller andre en 

uberettiget vinning. Han påpeker videre at det ofte blir hevdet at det bare er en økonomisk 

vinning loven tenker på. Andenæs mener selv at motsetningen økonomisk og ikke økonomisk 

er langt fra skarp, og at det er viktig å ta for seg ulike tilfeller for å se om det er rimelig å hen-

føre dem under lovens begrep «vinning». Det spiller ingen rolle om gjenstanden har noen 

egenverdi eller ikke, dersom gjerningsmannens hensikt er å skaffe seg en økonomisk fordel. 

                                                 
60 TOSLO 2013-69981 
61 TTOT-2006-33035 
62 LE-2012-190280 
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Et eksempel kan være et brukt frimerke med samleverdi. 63 Avgjørende er om det foreligger et 

klart klanderverdig forhold.64 

 

Heller ikke i Europarådets strafferettslige konvensjon om korrupsjon fremkommer det en 

grense for hva som gjør en fordel straffbar. Også her er «enhver utilbørlig fordel» 65 et gjen-

nomgående begrep. Det er derfor å anta at den samme utilbørlighetsvurderingen som i norsk 

rett, også legges til grunn her. Siden det er vanskelig å knytte utilbørlighetsvurderingen til en 

bestemt økonomisk verdi, vil utfallet ofte være avhengig av andre momenter. 

 

I forarbeidene uttales det at en” fordel” i bestemmelsens forstand normalt vil ha en selvsten-

dig økonomisk verdi, men at dette ikke er noe krav. Det som anses som fordel i lovens for-

stand, er alt det den passive bestikker kan dra nytte av.66 Førstevoterende i den overnevnte 

Ruter-saken har i tillegg uttalt, med henvisning til de tre middagene som var saken kjerne, at 

«når en fordel ikke er av varig karakter vil det normalt ikke være aktuelt å anvende straffelo-

vens korrupsjonsbestemmelse».67 En lunsj, kan vanskelig sees på som en fordel av varig ka-

rakter. Dessuten anses dette som vanlig praksis i forretningslivet og del av en tradisjonell 

kundekontakt. På den annen side må det tas stilling til om den «tradisjonelle» kundekontakten 

innebærer noe som kan virke eksklusivt eller ekstraordinært for mottakeren. Eksempelvis kan 

et glass Romanée-Conti Grand Cru til en verdi av kr. 37 675 kroner, bli ansett som sitt livs 

opplevelse for en vinkjenner, mens den for en annen ikke har verdi utover det å bli påspandert 

et glass ordinær rødvin. Med hensyn til utenlandsreiser og større arrangementer, kan også 

dette anses som fordeler med en viss økonomisk verdi. Denne verdien er et naturlig utgangs-

punkt for utilbørlighetsvurderingen. Det er forskjell på en ukes studietur med ektefelle til 

Harvard University i USA og på et todagers seminar på det Karolinska Institutet i Stockholm. 

Et annet spørsmål i denne forbindelse er om opplegget er faglig relevant eller om det er en 

sosial hyggetur. I følge straffelovrådet vil en studietur, kurs eller konferanse normalt ikke 

være utilbørlig. Dette til tross for at den blir betalt av noen som ønsker å promotere sitt pro-

dukt. Kriteriet for å ikke bli ansett som utilbørlig er at programmets innehold ligger innenfor 

forsvarlige rammer, og at det er åpenhet om forholdet.68   

 

                                                 
63 Johs Andenæs, Formues forbrytelse 1975, s. 20 og 21 
64 Andenæs/Andorsen, Spesiell strafferett og formuesforbrytelsene, Oslo 2008, s. 423 
65 Strafferettslig konvensjon om korrupsjon, Strasbourg, 1999 
66 Ot.prp.nr.78 (2002-2003) s. 54 
67 HR-2014-1779-A 
68 NOU: 2001:22, s. 39 

http://www.dn.no/smak/vin/2017/01/02/0945/romanee-conti-grand-cru
http://www.dn.no/smak/vin/2017/01/02/0945/romanee-conti-grand-cru
http://www.dn.no/smak/vin/2017/01/02/0945/romanee-conti-grand-cru


20 

 

Utgangspunktet er således å ta stilling til om den konkrete handlingen innebærer økonomiske 

fordeler, eller om det er snakk om fordeler uten direkte materiell verdi. De andre momentene 

som må være med i utilbørlighetsvurderingen vil bli behandlet nedenfor i punkt 4.4.  

 

 

4.4 Momenter som påvirker utilbørlighetsvurderingen 

 

4.4.1 Partenes stilling 

 

Et av vilkårene for at den utilbørlige fordelen skal anses som straffbar, er at den har en sam-

menheng med den passive og aktive bestikkes stilling, verv eller utføringen av oppdrag. Dette 

tilknytningskravet fremkommer også av forarbeidene. Her står det at begrepene «stilling, verv 

eller oppdrag» gjelder alle typer ansettelsesforhold, verv og oppdrag for både privat og offent-

lig sektor. Begrunnelsen for den vide begrepsbruken er å ikke utelukke noen fra straffebe-

stemmelsen. Dette til tross for at lovgiver selv ser på det som lite aktuelt at personer uten 

selvstendig avgjørelsesmyndighet er målet for bestikkelser. Kravet til tilknytning dekker alle 

former for utilbørlige fordeler. Dette uavhengig om de er gitt før eller etter mottaker har hand-

let eller unngått å handle, på en måte som den aktive bestikker ønsker og dette er gjort i for-

bindelse med stilling, verv eller oppdrag.69 Fordelene faller således utenfor lovens anvendel-

sesområde om den passive bestikker tilbys, mottar eller krever dette som privatperson.70 

 

Med «stilling» menes ordinære tjeneste- og arbeidsforhold. Når det gjelder «verv» kan dette 

være i alt fra en fotballklubb til et politisk parti. Det har det ingen betydning om vervet er be-

talt eller ikke, eller om vervet er trådt i kraft av utnevnelse eller valg. Med «oppdrag» menes 

konsulenter, advokater og eiendomsmeglere som utfører enkeltstående oppdrag for en offent-

lig etat, et privat foretak eller en organisasjon. Utilbørlige fordeler som kreves eller mottas i 

forbindelse med «stilling verv eller oppdrag» vil kunne anses straffbart, med forbehold om at 

de andre straffbarhetsvilkårene er oppfylt.71 

 

Stillingstypen eller posisjonen giver og mottaker har og forholdet mellom dem, vil ofte være 

avgjørende for utfallet av utilbørlighetsvurderingen. Personer med kontrollfunksjoner er un-

derlagt en strengere norm. Det vil si at grensen for det utilbørlige er lavere for de som har 

myndighet til å ta avgjørelser, eller påvirke disse, enn for eksempel en som utfører lagerar-

beid, renhold, sitter i kassa hos dagligvareforretningen, ol. I disse og lignende yrker er det 

mulig å motta forholdsvis verdifulle gaver, uten at de sees på som utilbørlige. I motsetning til 

                                                 
69 Ot.prp.nr.78 (2002-2003) s. 34 
70 Ot.prp.nr.78 (2002-2003) s. 54 
71 Ot.prp.nr.78 (2002-2003) s. 54 
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yrker der arbeidstaker har påvirkning på en avgjørelse. I forarbeidene vises det til et eksempel 

om dommeren som mottar en flaske vin fra en forsvarer etter å ha avsagt en dom i favør av 

advokatens klient. Dette kan lett få et utilbørlig preg, selv om gaven har liten egenverdi.72  

 

Et særlig skjerpende moment er om den utilbørlig fordelen er forøvd av en offentlig tjeneste-

mann, noe som kan oppfylle en av betingelsene for grov korrupsjon. I slike stillinger er det 

høye krav til nøytralitet, noe som er viktig for at befolkningen skal ha tillit til offentlige sys-

temer. I lovforarbeidene står det: «Generelt må det legges til grunn at offentlige tjenestemenn 

må finne seg i å være underlagt en strengere norm enn personer som arbeider i privat virk-

somhet».73 Dette støttes også av annen lovgivning som tjenestemannsloven av 1983 § 20. Her 

oppstilles det et absolutt forbud mot å motta gaver i tjeneste som er ment å påvirke en hand-

ling.  

 

Straffeloven av 2005 §173, regulerer lignende forhold. Her står det at misbruk av offentlig 

myndighet straffes med fengsel inntil 6 år. Med misbruk av offentlig myndighet menes her å 

oppnå vinning for seg selv eller andre ved å bryte sin tjenesteplikt. I forvaltningsloven av 

1967 § 6, som gjelder habilitetskravet, blir den ansatte regnet som inhabil om det foreligger 

forhold som er egnet til å svekke tilliten til at det blir tatt en upartisk avgjørelse. 

 

I tillegg skal lov om offentlig anskaffelse forhindre korrupsjon og nepotisme i offentlig sek-

tor. Lovens formål er blant annet at den bidrar «til at det offentlige opptrer med integritet, slik 

at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte».74 

Hovedregelen er at alle innkjøp over den nasjonale terskelverdien, som nå er på 1,1 millioner 

kroner,75 skal legges ut på anbud. Oppdragene skal således tildeles og dokumenteres etter be-

stemte regler. Blant annet skal det føres anbudsprotokoll, slik at det i ettertid kan være mulig å 

kontrollere prosessen. Ved mindre innkjøp skal det også dokumenteres at innkjøpsprosessen 

har vært saklig og åpen, og at det har vært hentet inn minst tre forskjellige tilbud fra forskjel-

lige leverandører. Norsk Lysningsblads elektroniske database Doffin, kunngjør alle offentlige 

oppdrag som blir lagt ut på anbud i Norge.76  

 

Til tross for loven om offentlig anskaffelse og sterkt fokus på korrupsjonens konkurransevri-

dende og samfunnsskadelige effekt, oppstår det fortsatt forhold av straffbar karakter utført av 

                                                 
72 Ot.prp.nr.78 (2002-2003) s. 55 
73 Ot.prp.nr.78 s. 56 
74 Anskaffelsesloven av 16 juli 1999, § 1 
75 www.regjeringen.no/no/tema/naringsliv/konkurransepolitikk/offentlige-anskaffelser-/andre 

    kolonne/kunngjoringer/id2522857/. lastet ned 05.03.17 
76 www.doffin.no 

http://www.regjeringen.no/no/tema/naringsliv/konkurransepolitikk/offentlige-anskaffelser-/andre
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mennesker med tilknytning til offentlig sektor. Et eksempel som kan nevnes er korrupsjonssa-

ken som ble avdekket i Drammen kommune i 2016. To saksbehandlere ble siktet for å ha mot-

tatt flere hundre tusen kroner i bestikkelser fra fire utbyggere i nærmere 30 byggesaker. I føl-

ge granskningsrapporten som kontrollutvalget i Drammen kommune bestilte etter at saken ble 

kjent, ble det funnet alvorlige mangler ved internkontroll, styring og ledelse. Dette har igjen 

ført til brudd på rettsregler og interne retningslinjer som var ment for å sikre forsvarlig be-

handling av byggesaker. Korrupsjonssaken som ennå ikke er avgjort, ble ansett som et stort 

tillitsbrudd. I granskningsrapporten påpekes det at byggesaksavdelingen må sikre et kontinu-

erlig fokus på antikorrupsjon og etikk.77 

 

I rettspraksis finnes det mange eksempler på at partenes stilling og posisjon har en stor vekt i 

forhold til utilbørlighetsvurderingen, og ikke minst ved straffeutmåling. Eksemplene under 

viser at det helt klart er straffeskjerpende om den tiltalte innehar en stilling i det offentlige, en 

lederrolle eller en annen innflytelsesrik posisjon. En spørsmålsstilling som for øvrig må drøf-

tes, er hvor grensen til «stilling, verv eller oppdrag går», og om fordelen er gitt i regi av dette. 

Om en ansatt bruker sin faglige kompetanse på fritiden, er det da å anse som i regi av sin stil-

ling? Det er i så fall interessant å se på domstolenes vurdering om hvor langt stillingstittelens 

ansvar strekker seg. 

 

I den såkalte vannverksaken, sto leder for de interkommunale vannverk- og renseanlegg på 

Nedre Romerike, NRV og RA-2, tiltalt for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap. 

Sammen med sin sønn og to andre ledere, samt entreprenørfirmaet PEAB AS, hadde de gjen-

nom en årrekke tappet de interkommunale selskapene for betydelige verdier. Tiltalen mot 

vannverkssjefen alene omfattet 60 kriminelle forhold knyttet til tapping av de offentlige sel-

skapene for 66 millioner kroner, foregått over et tidsrom på nesten 40 år. I følge tiltalen skal 

den tidligere vannverkssjefen grovt ha utnyttet sitt verv til å skaffe seg betydelige økonomiske 

fordeler. Aktor i saken påpekte blant annet «at han var en av de fremste tillitspersoner ved 

NRV og RA-2».78 I ettertid mente vannverksgransker Erling Grimstad at faren for korrupsjon 

økte med dårlig styring. Svake rutiner, dårlig kontroll og liten risiko for å bli tatt, som igjen 

øker gjerningsmannens motivasjon. Selskapets styre fikk bl.a. kritikk for at de hadde en over-

dreven respekt for og tillit til vannverkssjefen.79 

 

I Agder lagmannsrett ble en tidligere divisjonsdirektør i Agder Energi dømt for simpel kor-

rupsjon. Divisjonsdirektøren hadde overfakturert og videresendt regningen for arbeid utført av 

                                                 
77 www.dt.no/korrupsjonssaken/ansatt-i-kommunen-siktet-for-korrupsjon/s/5-57-28867. lastet ned 13.02.17 
78 TNERO-2007-32162, aktor Lars Stoltenberg 
79 Siri Gedde-Dahl, Anne Hafstad og Alf Endre Magnussen, Korrupsjon i Norge 
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en underleverandør og beholdt differansen selv. Lagmannsretten la i straffeutmålingen bl.a. 

vekt på at divisjonsdirektøren hadde en viktig og betrodd stilling.80 

 

Også i Undervisningsbyggsaken ble tiltaltes stilling som eiendomssjef tillagt stor vekt ved 

straffeutmålingen. Her uttalte lagmannsretten at «det dreier seg om grove handlinger hvor A 

har utnyttet sin posisjon og tillit».81 Stillingssjefen hadde misbrukt sin stilling i den offentlig 

eide bedriften og sine vide fullmakter, til å begå økonomisk kriminalitet for rundt 106 millio-

ner kroner. 

 

I den såkalte Siemens-saken der to Siemens-direktører og Stortingets ombudsmann for For-

svaret sto tiltalt for korrupsjon, uttalte førstestatsadvokat Trond Eirik Schea at det er «viktig å 

prøve korrupsjonsbestemmelsen på mulig misbruk av stilling uansett beløpsstørrelse». De tre 

tiltalte ble for øvrig frikjent i Oslo tingrett da det ikke kunne bevises noen grad av påvirkning, 

og utilbørlighetskriteriet da ikke var oppfylt.82 

 

Høyesterett har i en ankesak den 5 mars 2015 kommentert lagmannsrettens deler av rettsbelæ-

ringen, som er protokollert i rettsboken. «I anledning av stilling» står det blant annet: 

 

"I denne sammenheng er det sentralt å vurdere om A rent faktisk benyttet eller utnyttet den 

kompetanse og erfaring han hadde som offentlig ansatt gjeldsrådgiver." 83 

  

Høyesterett påpeker at dette isolert sett, ikke gir en riktig forståelse av vilkåret som er knyttet 

til «stilling, verv eller oppdrag». Dette fordi om en offentlig tjenestemann som privatperson 

utnytter sin kompetanse og erfaring, og på bakgrunn av dette mottar en fordel, ikke kan straf-

fes for korrupsjon. Høyesterett mener at må kreves en tilknytning til stillingen utover dette. 84  

 

Ut ifra dette perspektivet, så taler det for at den korrupte handlingen må ha en direkte forbin-

delse med stillingen, vervet ellet oppdraget. Det vil si at om en direktør skaffer seg en utilbør-

lig fordel på fritiden, så faller dette utenfor korrupsjonsbestemmelsen i straffeloven. 

På den annen side taler de allmennpreventive hensyn for en strengere reaksjon når noen i kraft 

av sin stilling krever og mottar fordeler for egen vinning. Særlig gjelder dette innenfor det 

offentlige, der korrupte handlinger svekker befolkningens tillit til forvaltningens upartiskhet 

og integritet. I Høyesteretts videre behandling av saken over, kom de derfor frem til at om 

                                                 
80 LA-2007-149713 
81 LB-2007-177805 
82 TOSLO-2008-171401 
83 HR-2015-00534-U, sak nr. 2014/2355, avsnitt 24  
84 HR-2015-00534-U, sak nr. 2014/2355, avsnitt 25 
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rettsbelæringen ble lest i sin sammenheng, var straffbarhetsvilkåret "i anledning av stilling" 

oppfylt.85 

 

I juridisk teori, poengterte professor Johs Andenæs at gjerningsmannen oftest innehar en juri-

disk representasjonsmyndighet. Stillingen må også ha en viss selvstendig karakter. Eksempler 

på slike stillinger kan være fullmektig, verge, styremedlem, bobestyrer, ol. En hushjelp eller 

et regningsbud, vil ifølge Andenæs falle utenfor straffebestemmelsen om utroskap, som ligger 

nærmest dagens straffebud om korrupsjon. Han hevder i samme bok at utroskapsforbrytelsen 

normalt består i «misbruk av tillitsforhold».86 

 

 

4.4.2 Tidspunktet 

 

Korrupsjon omfatter også situasjoner der spørsmålet om gjenytelse ikke er avklart på det tids-

punktet fordelen mottas. Gjenytelsene kan i så fall strekkes over lang tid, eller aldri bli opp-

fylt. Utilbørlighetskravet er uansett oppnådd om det kan bevises at fordelen var ment for å 

påvirke den annen part og den aktive bestikker forventer gjenytelse på et senere tidspunkt .87  

 

Borgarting lagmannsrett sa i Felleskjøpet-saken fra 2015, at B uten tvil mottok en båtmotor 

fra A, med tanke på fremtidige oppdrag. Felleskjøpet der A arbeidet ville i de nærmeste årene 

utlyse oppdrag for ca. 18 til 20 millioner kroner, og A innrømmet selv at motoren var smøring 

for å få fremtidige oppdrag.88  

 

Hvilket tidspunkt fordelen er gitt eller tilbudt, kan også være et avgjørende moment for util-

børlighetsvurderingen. Om valg av tidspunkt er egnet for å påvirke en avgjørelse, kommer an 

på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle. Et eksempel er Ruter-dommen beskrevet i opp-

gavens punkt 4.3.2. Her vurderte Høyesterett momentene for utilbørlighet på en helt annen 

måte enn tingretten. Ved frikjennelsen la Høyesterett avgjørende vekt på at middagene ikke 

var lagt til et tidspunkt som var egnet til å påvirke pågående anbudsrunder. I tillegg tok de 

hensyn til at det ikke forelå noe forventning om senere gjenytelse fra driftssjefens side. Det 

ble også påpekt at fordeler som ikke er av varig karakter, normalt ikke vil rammes av straffe-

lovens korrupsjonsbestemmelse. Ut ifra dette anførte førstevoterende at det ikke forelå noe 

påvirkningsmoment som kunne fastslå en klanderverdig opptreden.89   

                                                 
85 HR-2015-00534-U, sak nr. 2014/2355, avsnitt 27 
86 Johs Andenæs, Formues forbrytelser, Universitetsforlaget 1975, 3. rev. utgave 
87 Ot. prp. 78. s. 34. 
88 LB-2014-128355 
89 HR-2014-1779-A 
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Det kan ut ifra lovforarbeidene og faktum i overnevnte saker, syntes at momentet «tidspunkt» 

kan være både en medvirkende og avgjørende faktor for straffbarhetsspørsmålet. Som det 

kommer frem av forarbeidene, så rammer loven alle utilbørlige fordeler, uavhengig av om 

fordelen ytes før eller etter en ønsket handling90. Det er for så vidt ikke et vilkår at det forelig-

ger en gjenytelse, for at fordelen kan anses som straffbar.  

 

 

4.4.3 Hensikten bak 

 

Formålet bak å tilby eller gi en utilbørlig fordel, er å oppnå noe fordelaktig for seg selv eller 

andre. Ved utilbørlighetsvurderingen er ytelsen formål av vesentlig betydning.91 Dersom det 

kan bevises at fordelen var ment å påvirke mottaker, vil den normalt bli ansett som utilbør-

lig.92 I Ruterdommen la Høyesterett til grunn av Volvos representant ikke hadde til hensikt å 

påvirke driftssjefen i Ruter i noen konkret sammenheng. Dette var et av momentene som førte 

til opphevelse av korrupsjonsdommen.93 

 

Vilkåret for korrupsjon er således at den som bestikker har en hensikt om å påvirke den passi-

ve bestikker. I tillegg må den passive bestikker forstå, eller holde det for overveiende sann-

synlig, at ytelsen utgjør en utilbørlig fordel.94 En motytelse er derimot ikke et krav for at kor-

rupsjonsparagrafen kan anvendes. Dersom de andre vilkårene for korrupsjon er oppfylt, er det 

klart at ren «smøring» også omfattes av straffebudet. 95 

 

At ytelsens formål er et relevant moment i utilbørlighetsvurderingen blir også uttalt i den så-

kalte Ullevål-saken. En tidligere eiendomssjef ved Ullevål sykehus, mottok store summer i 

kontanter, en jakttur til Kiruna og en golfreise til Malaga fra to av sykehusets leverandører. 

Retten la vekt på at særlig turene som var skreddersydd etter eiendomssjefens ønsker, bar ty-

delig preg av å være en personlig fordel for ham. Turene var da spesielt egnet til å påvirke 

eiendomssjefen i hans sentrale stilling og maktposisjon.96 

 

                                                 
90 Ot. prp. nr. 78, side 34. 
91 Ot. prp. nr. 78, s. 35 
92 Ot. prp. nr. 78, s. 55 
93 HR-2014-1779-A 
94 Jf. forsetts- kravet i straffeloven § 22 
95 Ot. prp. nr. 78 (2002-2003), s. 34 
96 LB-2009-35191 
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I Statoil-Melkøya-saken mottok en innkjøper i selskapet utilbørlige fordeler fra en selger, som 

selv jobbet i firmaer som solgte utstyr til Statoil-Melkøya. Hensikten bak gavene ble tillagt 

stor vekt og lagmannsretten hevdet at motytelsen er «selve kjerneinnholdet i korrupsjon».97 

 

I Fesil-saken fra 2008 ble fire personer dømt for grov korrupsjon og medvirkning. Her var 

spørsmålet om betydningen av motivet bak ytelsen.  Lagmannsretten uttalte her at en motytel-

se ikke er nødvendig for å dømme den aktive bestikker for korrupsjon.  Lagmannsretten legger 

i denne dommen til grunn at det i henhold til forarbeidene for de nye korrupsjonsbestemmel-

sene, også omfatter «ren smøring». Det foreligger altså ikke noe vilkår om å oppnå en fordel 

for seg selv eller andre. Korrupsjonsbestemmelsene kan komme til anvendelse til tross for at 

det ikke forventes en konkret gjenytelse.98  

 

Som det kommer frem av eksemplene over, tillegges hensikten bak den aktive bestikkers 

handling betydelig vekt og blir sett på som et av flere avgjørende momenter. Men, som det 

fremkommer av Fesil-saken, trenger det ikke å foreligge en motytelse for at forholdet blir 

ansett som straffbar korrupsjon. Denne slutningen ble støttet av Høyesterett i en dom fra 

2016. Her henvises det til forarbeidenes beskrivelse av smøring:” «Korrupsjon dreier seg om 

smøring og bestikkelser i offentlig eller privat virksomhet. Motivet er som regel å oppnå sær-

lige fordeler, hvilket fører til at det skjer brudd på rettslige krav eller etiske normer». 99 Høy-

esterett påpeker i samme resonnement at kravet til den aktive bestikkers forsøk på å oppnå en 

fordel for seg selv eller andre, ikke lenger er et vilkår for å åpne for straff i slike tilfeller. Det 

må allikevel bevises at fordelen var ment å påvirke den passive bestikkers utøvelse av en stil-

ling, et verv eller et oppdrag.100 

 

4.4.4 Graden av åpenhet 

 

Ordlyden i straffebudet sier intet om hvorvidt partenes åpenhet om forholdet har innvirkning 

på utilbørlighetsvurderingen. Graden av åpenhet kan være med på å gjenspeile motivet bak 

handlingen. Spørsmålet blir da om i hvilken grad fordelen er forsøkt holdt skjult, og hva dette 

eventuelt har å si for straffbarhetsvurderingen. Graden av åpenhet kan variere fra det skjulte 

til å holdes nøytralt, eller være helt opplyst. Forarbeidene skiller her mellom privat og offent-

lig sektor, hvor det mellom private forretningsforbindelser antas å ikke ha like streng norm 

som i det offentlige. Om arbeids- eller oppdragsgiver blir gjort kjent med fordelen som gis 

                                                 
97 LH-2008-81948 
98 LH-2007-158006 
99 NOU 2002: 22 på side 37 
100 HR-2016-1835-a, punkt (34)  
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eller mottas, vil den sjelden bli betraktet som utilbørlig.101 I forhold til offentlig sektor er dette 

kravet strengere, og en gave vil lettere anses som utilbørlig, til tross for at overordnede er in-

formert.102 Det er liten tvil om at åpenhet kan være med på å forebygge og avdekke korrup-

sjon. I en lukket organisasjon med lite innsyn og fordekte disponeringer, vil mistanke om 

økonomiske misligheter raskt kunne bli et spørsmål. Det samme kan skje om det oppstår en 

for tett kontakt mellom partene.  

 

For å styrke rettsikkerheten, samt tilliten til det offentlige,103 er hovedregelen i offentlighets-

lova at alle kan kreve innsyn i saksdokumenter, journaler og lignende registrere, jf. § 3. Loven 

gjelder kommuner, fylkeskommuner og staten, samt en del offentlig eide selskaper.104 Ut mot 

befolkningen må åpenhet praktiseres hele tiden, for å opprettholde tillitten til det offentlige. 

Dersom åpenhet alltid fungerer som en strategi, vil det offentlige få legitimitet. Dette vil igjen 

kunne føre til at det blir vanskelig å hindre informasjonsflyt eller prøve å lukke en prosess.105 

Utfordringen i henhold til at noen ønsker å berike seg selv, kan være ansatte som «glemmer» 

å journalføre eller dokumentere aktuelle saker. Dette kan føre til ansvarsfraskrivelse og i til-

legg vanskeligjøre kontroll på alt som skjer i offentlig sektor. 

 

Graden av åpenhet er også en faktor som blir vurdert i rettspraksis, og som kan ha en betyd-

ning for dommens avgjørelse. Høyesterett uttalte i Fesil-saken: «hvorvidt ytelsen skjer i full 

åpenhet eller blir forsøkt holdt skjult»,106 er et viktig moment i vurderingen om hva som må 

anses som utilbørlig. I denne saken inngikk styreleder i Fesil Rana Metall en avtale med et 

anleggsfirma at det gjennom fiktiv fakturering skulle betales for en hestehenger til en verdi av 

1,4 millioner kroner, til styreleder privat. Alle de fire involverte i saken ble dømt for korrup-

sjon. 

 

Tilbake til Ruter-dommen i punkt 4.3.2. Her var et av tingrettens momenter at middagene ble 

forsøkt holdt skjult, imens Høyesterett kom frem til det motsatte. Høyesterett kom også frem 

at driftssjefen selv satt i en ledende stilling og hadde således ingen plikt til å avklare med 

overordnede. Dette viser hvor vanskelig det er å holde graden av åpenhet på et nøytralt nivå 

og hvor viktig det kan være å ha klare regler og full åpenhet i slike situasjoner.  

 

 

                                                 
101 Ot.prp. nr. 78 
102 NOU 2002:22 side 39 
103 Offentlighetsloven av 19 juni 1970, § 1 
104 Offentlighetsloven av 19 juni 1970, § 2 
105 Marit Skivenes og Sissel Trygstad, Åpenhet, ytring og varsling, Gyldendal 2012, s. 65 
106 TRANA-2007-31824, LH-2007-158006. Anken til Høyesterett forkastet. 
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4.4.5 Interne retningslinjer 

 

Spørsmålet er om brudd på interne retningslinjer eller avtaler uten videre gjøre fordelen util-

børlig. Flere og flere bedrifter og organisasjoner velger å opprette interne retningslinjer eller 

avtaler med sine ansatte. Dette for å tydeliggjøre ledelsens forventinger til atferd og etikk. 

Disse retningslinjene eller avtalene kan inneholde regler for hvilke fordeler de ansatte har 

anledning til å motta. Dersom dette er tilfelle vil de interne retningslinjene tillegges stor vekt i 

utilbørlighetsvurderingen. Men, selv om det blir begått brudd på reglene, er det ingen selvføl-

ge at korrupsjonsbestemmelsen kommer til anvendelse. I slike situasjoner må det som ellers, 

samlet sett, foreligge et klart klanderverdig forhold for at korrupsjonsbestemmelsen skal kun-

ne anvendes.107 

 

Brudd på interne retningslinjer eller inngåtte avtaler kan i første rekke føre til en advarsel, 

permittering eller oppsigelse. Et eksempel på dette er DNB-Luxemburg-saken der en ansatt 

måtte gå som følge av etter at han ikke hadde fulgt bankens etiske retningslinjer i forbindelse 

med rådgivning til en kunde. Konserndirektøren fikk på sin side kritikk for ikke å ha sikret at 

konsernets interne retningslinjer ble fulgt opp.108 

  

Dersom det ikke finnes interne retningslinjer eller andre avtaler i bedriften, som sier noe om 

hva som kan mottas, skal det tas stilling til hva som er sedvanlig innenfor den aktuelle bran-

sjen.109 Bedriftens forretningsskikk og sedvane i forhold til hvordan de ansatte skal opptre på 

ulike virksomhetsområder, kan derfor ha en betydning for utilbørlighetsvurderingen. Denne 

sedvanen kan være forskjellig innenfor de ulike bransjer og bedrifter. Om det over tid har 

utviklet seg en ukultur i en bedrift, da med tanke på aksept av utilbørlige fordeler, vil dette 

være et moment i utilbørlighetsvurderingen. Allikevel skal påtalemyndighetene og domstole-

ne ikke være forhindret i å straffeforfølge slike tilfeller.110  

 

 

4.5 Grensen mellom villet handling og uforstand 

 

Korrupsjonens grensedragning som går mellom uvitenhet og misbruk av tillit, er et bevis-

spørsmål. Uforstand kan i så måte bli brukt for å tilsløre straffbare forhold. Særlig om den 

offentlig ansatte er klar over at unnlatelsen eller den uansvarlig opptreden kan bære preg av 

korrupsjon. Handlinger hvor leverandøravtaler, byggeoppdrag eller ansettelser tildeles, kan 

                                                 
107 Ot. prp. nr.78 s. 55 
108 www.nrk.no/norge/rune-bjerke_-_-brudd-pa-interne-retningslinjer-1.12894734. lastet ned 25.03.17 
109 Ot. prp. nr.78 s. 55 
110 Ot. prp. nr.78 s. 55 

http://www.nrk.no/norge/rune-bjerke_-_-brudd-pa-interne-retningslinjer-1.12894734
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stå i fare for å falle inn under korrupsjonsparagrafen, spesielt der handlingene beveger seg på 

grensen av det straffbare. Det kan være tilfeller der noen blir litt for ivrige og gir litt for mye 

goder, såkalt «smøring», og motparten oppfatter dette som korrupsjon. I tillegg er det en fare 

for at noen utenforstående, for eksempel pressen, oppfatter handlingen som utilbørlig. Et po-

eng i denne forbindelse, er at det kan være vanskelig å finne ut hva som gjør seg gjeldende i 

hvert enkelt tilfelle. 

 

Norge er et land med få innbyggere og små kommuner. Dette gjør systemene sårbare for så-

kalt vennskapskorrupsjon. Ansatte i offentlig sektor og folkevalgte kan lett komme i en situa-

sjon der de bevisst eller ubevisst tilgodeser gamle venner og bekjente, i stedet for å følge reg-

lene om offentlig anskaffelse og anbud. Selv om samfunnet rundt aner at regler ikke blir fulgt, 

er dette vanskelig å avdekke. Spørsmålet er om en person som bruker sin stilling til å gi en 

annen person fordeler utenom reglene, er å anse som korrupt. Nettverk og gode relasjoner til 

kunder og samarbeidspartnere er både nyttig og lovlig. Sosiale nettverk er dessuten en aksep-

tert norm i arbeidslivet. Når noen gir hverandre fordeler fordi de kjenner hverandre, for ek-

sempel ved ansettelse eller valg av samarbeidspartneres, kan det betegnes som kameraderi. 

Veien herfra til ulovlig korrupsjon er kort. 

 

Særlig i offentlige ansettelsesprosesser kan vennskap stå i fare for å bli vektlagt mer enn for-

mell kompetanse. I stedet for å si seg inhabil, kan det være at den som skal ansette føler et 

visst press eller ønsker å være snill, når det er en venn eller et familiemedlem som ønsker den 

utlyste stillingen. Eller på den annen side, rett og slett ønsker en motytelse. Dette vil i så fall 

stride mot målsettingen bak tilsetting i offentlige stillinger, som er å ansette den som er best 

egnet for stillingen, både når det gjelder kvalifikasjoner og personlig egenskaper. For å oppnå 

dette må stillingen utlyses slik at den blir allment kjent og slik at alle egnede kandidater får 

mulighet til å søke. Hovedregelen om offentlig utlysning av ledige stillinger, følger av tjenes-

temannsloven111. Det finnes ingen tilsvarende bestemmelser i fylkeskommuner og kommuner, 

men her har det utviklet seg en ulovfestet hovedregel om offentlig kunngjøring av stillinger. 

Grunnen til dette er nettopp å finne den som er best kvalifisert for stillingen, samt at likhets-

prinsippet112 blir ivaretatt. 

 

I følge Transparency International er favorisering og nepotisme113 den mest alvorlige formen 

for korrupsjon i Norge. De utilbørlige godene som utveksles i denne sammenheng er posisjo-

ner, privilegier eller innflytelse. Inhabiliteten som ofte forekommer i forbindelse med offent-

lige ansettelser, kan øke faren for korrupsjon.  I tillegg kan manglende kunnskap om reglene 

                                                 
111 Tjenestemannsloven av 4 mars 1983, § 2 
112 Forbudet mot usaklig/urimelig forskjellsbehandling bygger på et krav om likhet for forvaltningen. 
113 Urettmessig begunstigelse av slektninger til fortrengsel for andre ved utdeling av embeter og andre stillinger. 
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føre til uheldige situasjoner som også kan gi grunnlag for mistanke om korrupsjon. Men, er 

det således straffbart å være uvitende? Faren ved å akseptere uforstand i stilling eller tillits-

verv er at dette kan bli brukt til å godta korrupsjon. 

 

Et eksempel på et grensetilfelle mellom uforstand og korrupsjon er saken mot ordføreren i 

Bergen. Ordføreren og hennes sønn ble påspandert en tur til Venezia i forbindelse med en båt-

dåp. Etter å ha blitt flydd ned med skipsrederens private jetfly, fikk de to overnattinger på 

luksus-hotell, til en verdi av ca. 45 000 kroner per natt. I ettertid viste en e-post fra samme 

reder at han takket for «den foreslåtte innbydelseslisten», og avsluttet med at ordføreren vil 

«få den aller gunstigste behandling». En måned senere sendte ordføreren en e-post til sin gode 

venninne, tidligere byrådsleder i Bergen og nåværende næringsminister. Her ba hun om end-

ring av reglene angående NIS fartsområde for cruisebåter, til gunst for skipsrederen. Dette ble 

så gjort og de nye forskriftene var på plass snaut ni måneder etter Venezia-turen. En uke etter 

at en stolt ordfører døpte en cruisebåt i Bergens havn, eid av overnevnte skipsreder, fikk ord-

føreren pluss ektefelle påspandert et tredagers cruise fra Bergen til Oslo. Opposisjonspoliti-

kerne i Bergen ba politiet åpne en undersøkelsessak mot ordføreren, da med tanke på korrup-

sjon. Det ble deretter tatt ut siktelse for grov korrupsjon. Hordaland statsadvokatembete valgte 

å henlegge siktelsen mot Bergen-ordføreren. Saken ble henlagt på grunn av «bevisets stil-

ling».114 Et spørsmål i etterkant av en slik sak, er blant annet hvor grensen til den akseptable 

aktsomhetsvurdering kan gå. Det som normalt anses som korrupsjon blant den allmenne be-

folkning, bør kanskje gi en indikasjon for den rettslige standarden utilbørlig. 

 

Denne saken bekrefter hvor strenge beviskrav som kreves i korrupsjonssaker, der straffebudet 

må være overtrådt rent objektiv og at kravet til subjektiv skyld er oppfylt. Her beveget ordfø-

reren seg på grensen av hva som kan anses som utilbørlig i henhold til loven. Om det skyldtes 

at hun ikke visste og mente alt i beste mening, er vanskelig å bevise. I saker som denne, hvor 

handlingen er uten en «tapene» part, kan det være vanskeligere å få noen dømt. Årsaken kan 

være at det i slike tilfeller ikke er enkeltpersoner eller firmaer som taper penger. Saken mang-

ler da en pådriver for å få noen dømt. 

 

4.5.1 Habilitetsspørsmålet 

 

Å være inhabil er ikke det samme som å være korrupt, selv om det i noen tilfeller kan føre til 

straffbar korrupsjon, eller skape mistanke om dette. I følge Transparency Internationals defi-

nisjon av korrupsjon er: «korrupsjon misbruk av makt i betrodde stillinger for personlig ge-

                                                 
114 www.aftenposten.no/norge/Patalemyndigheten-frafaller-siktelsen-mot-Trude-Drevland-611333b.html. Lastet 

ned 10.03.17 

http://www.aftenposten.no/norge/Patalemyndigheten-frafaller-siktelsen-mot-Trude-Drevland-611333b.html
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vinst».115 Å være inhabil betyr at en persons upartiskhet og tillit er svekket på grunnlag av sin 

stilling i den aktuelle saken. Sagt på en annen måte; om det foreligger omstendigheter som er 

egnet til å svekke tilliten til ens upartiskhet, er man inhabil. Å være inhabil, er ikke straffbart i 

seg selv. Det er først når den inhabile er delaktig i saksbehandlingen eller part i saken, habili-

tetsspørsmålet gjerne stilles.116  

 

Hovedregelen for habilitet finnes i forvaltningsloven § 6. Her fremkommer det flere regler for 

når en offentlig tjenestemann ikke kan behandle eller avgjøre en sak. Nært slektskap, verge 

eller fullmektigfunksjon, lederstilling eller styremedlem for et selskap som er part i saken, er 

eksempler på når en tjenestemann regnes som inhabil «til å tilrettelegge grunnlaget for en 

avgjørelse eller til å treffe avgjørelse i en forvaltningssak».117 Lignende bestemmelser finnes 

også i ligningsloven § 3-8, barnevernloven § 7-6, domstolloven §§ 106 og 108 og straffepro-

sessloven §§ 60 og 61. Også for private rettssubjekter gjelder det habilitetsregler, dog med litt 

snevrere anvendelsesområde enn i offentlig sektor, jf. forvaltningsloven § 1. Her får reglene 

kun anvendelse når den private part opptrer med myndighet til å utferdige forskrifter eller 

treffe enkeltvedtak118 

 

I Lyngør Appartementshotell – saken fra 1996, fremsatte Høyesterett tre grunner for at det 

finnes regler for inhabilitet. For det første at det fattes korrekte avgjørelser som ikke er påvir-

ket av noen part, for det andre å opprettholde tillitten til de som fatter vedtak og sist men ikke 

minst at det ikke sås tvil om beslutningstakernes troverdighet.119 

 

I Torghatten-saken fra 1998, vektla Klagenemnda at i en sak om offentlige anskaffelser må 

allmennheten ha tillit til at ingen av leverandørene er favorisert. I tillegg må konkurransen 

være åpen og reell.120 

 

Habilitetsproblemer oppstår gjerne i rettsalen, i politikken og forvaltningen. Det kan være 

vanskelig å si nei til mennesker som står en nær, og det vil hele tiden være en fare for uheldi-

ge personlige koblinger som påvirker beslutningsprosessen. Selv om faren for korrupsjon er 

større ved inhabilitet, er dette to forskjellige ting. Å være inhabil betyr bare at man står saken 

for nær, uten at dette oppfyller vilkårene for korrupsjon. Om vedkommende det gjelder innser 

sin inhabilitet og fratrer fra saken, vil mistanke om korrupsjon bli svekket. Derimot vil opp-

                                                 
115 http://transparency.no/hva-er-korrupsjon/. Lastet ned 19.03.2017 
116 Torstein Eckhoff, Eivind Smith, Forvaltningsrett, Universitetsforlaget, 9 utgave s. 222 
117 Forvaltningsloven av 1967–02-10 § 6 første ledd 
118 Torstein Eckhoff, Eivind Smith, Forvaltningsrett, Universitetsforlaget, 9 utg. s. 225 
119 Rt. 1996 s. 64 
120 Rt. 1998 s. 1398 

http://transparency.no/hva-er-korrupsjon/
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treden i strid med habilitetsreglene kunne føre til mistanke om straffbare forhold, deriblant 

korrupsjon, som igjen fører til stor belastning på allmenhetens tillit til politikere og ansatte i 

det offentlige.121 

 

Som følge av inhabilitet kan man ikke være med på å treffe avgjørelser i de aktuelle saker. 

Om man er inhabil, er det den enkelte selv som avgjør. Denne hovedregelen fremkommer av 

forvaltningsloven § 8, første ledd: «tjenestemannen avgjør selv om han er ugild». Hvis noen 

krever det, er det nærmeste overordnede som skal ta stilling til om vedkommende er habil 

eller ikke. Brudd på habilitetsreglene kan føre til ugyldighet av vedtaket,122 imens brudd på 

korrupsjonsreglene i verste fall kan føre til 10 års fengsel.123 

 

En gylden regel i arbeidslivet er derfor at de ansatte bør og skal opptre på en slik måte at deres 

upartiskhet ikke kan trekkes i tvil. Dessuten gjøre ansatte klar over og opplært til ikke å sette 

seg i en situasjon som er egnet til å påvirke deres avgjørelser. Sist men ikke minst, bør den 

ansatte i sin stilling, verv eller oppdrag, ikke ta del i saker der en selv eller nærstående har 

personlige eller økonomiske interesser. Dette for å unngå mistanke om straffbare handlinger, 

deriblant korrupsjon. 

 

 

4.5.2 Medvirkning 

 

Rettspraksis viser at korrupsjon ofte forekommer i møte mellom to parter som har et ønske 

om en økonomisk personlig vinning. I følge straffelovens generelle bestemmelse om medvir-

keransvar,124 er også medvirkning til korrupsjon straffbart. Med medvirkning menes det at 

flere enn hovedmannen samarbeider om den straffbare handlingen. Medvirkning kan foregå i 

ulike former. En variant er der flere personer har vært sammen om selve handlingen, eller den 

som tilbyr/gir er utilbørlig fordel har fått hjelp til sine forberedelser. Medvirkning kan være av 

både fysisk og psykisk art. Med psykisk art menes at noen overtaler, gir råd eller styrker noen 

til å begå den straffbare handlingen. Det samme gjelder om noen lurer eller truer noen til å 

utføre ugjerningen. Den alminnelige psykologiske erfaring tilsier at den enkelte får mot til å 

foreta noe straffbart om han vet han ikke handler alene. Om medvirkningen har skjedd før 

eller samtidig med hovedmannens handling har ingen betydning.  

 

                                                 
121 NOU 1990: 26 s. 18 flg. 
122 Forvaltningsloven av 1967–02-10 § 41 
123 Straffeloven § 388 første ledd 
124 Strl. § 15 
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En aktuell spørsmålstilling er hvor langt straffbarheten skal strekkes for en eventuell medvir-

ker. Hvor går eventuelt den nedre grensen? Er et stilltiende samtykke nok til å oppfylle kravet 

om positiv tilskyndelse, eller skal det mer til for å bli dømt for medvirkning? 

 

Utgangspunktet er at strafferammen er den samme og nesten alltid lik som for hovedhand-

lingen. Men, ut ifra det lovgivningspolitiske synspunkt og hensikten bak strafferammene, vil 

det sannsynligvis være tilfeller der medvirker bare har vært et redskap for hovedmannen. Det-

te kan i så fall virke formildende for medvirker. I mindre alvorlige saker kan det også ende 

med at medvirker går fri. En av grunnene til dette er at medvirkers forklaring kan brukes som 

bevis mot hovedmannen og noen ganger er det mer verdifullt å få tatt hovedmannen, enn å 

straffe medvirker. Det kreves heller ingen årsakssammenheng mellom medvirkningen og re-

sultatet.125 Det eneste som kreves er et medvirkende årsaksforhold, jf. Høyesteretts uttalelser i 

Hasjseilerdommen II: «Det er ikke noe vilkår at en medvirkning fra domfeltes side var nød-

vendig for narkotikasmuglingen eller at domfelte har medvirket psykisk».126 I både Hasjseiler-

kjennelsen I og Hasjseilerdommen II gjaldt sakene innførsel av hasj til Norge med seilbåt. De 

tiltalte var uvitende om formålet med turene og var verken psykisk eller fysisk behjelpelige 

med å bringe hasjen om bord. Et flertall av dommerne la vekt på at disse fortsatte med sine 

daglige gjøremål på seillaset, selv om de visste eller burde ha visst at de andre hadde tatt med 

hasj om bord. Denne strenge dommen har i senere tid blitt kritisert i juridisk teori,127  noe 

Høyesterett har tatt til følge i senere avgjørelser. Det kan nå virke som om det stilles noe 

strengere krav til at medvirkers straffeansvar skal inntre.128 I Lister-saken ble en regnskapsfø-

rer frikjent for medvirkning til grov korrupsjon. Dette fordi det ikke var bevist utover rimelig 

tvil, at han visste at de overføringene han gjorde inngikk i et korrupsjonsopplegg.129  

 

Om det har vært enighet om å utføre den korrupte handlingen og den ene personen holder seg 

i bakgrunnen ved selve utførelsen, vil dette tilfredsstille kravet til psykisk medvirkning. Det 

stilles i motsatt fall, i slike situasjoner, krav til medvirker om at det må tas en klar avstand fra 

den straffbare handlingen, eller gjøres et forsøk på å stoppe den. I Rt. 1984 s. 1300 ble den 

ene av to unge menn som var enige om et biltyveri, dømt for medvirkning. Dette til tross for 

at han ga uttrykk for sine betenkeligheter. Da han allikevel ble med i den stjålne bilen, mente 

                                                 
125 Johs Andenæs, Alminnelig Strafferett, Universitetsforlaget, 6 utg. s. 325 flg. 
126 Rt.1989 s. 1004 
127 Andenæs, Johs. og Anders Bratholm: Spesiell strafferett 3 utg. Oslo 1996 s 319, Mælans, Henry John: Innfø-

ring i alminnelig strafferett, 3 utg. Bergen 2004 s. 79 og Eskeland, Ståle, Strafferett, Oslo 2000 s. 192 og 

2002. 
128 Eskeland, Ståle, Strafferett, Oslo 2000 s. 217 
129 LA-2010-171752, HR-2011-1465-U 
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førstevoterende at medvirker måtte distansere seg fra den straffbare handlingen på en klarer 

måte, dersom det skulle frigjøre han fra medvirkeransvaret.130 

 

Tilskyndelse og «gode råd» fra medvirkers side, som har betydning for planlegging eller utfø-

relse er straffbart. Selv om rådene som gis er dårlige og virker uheldige for hovedmannen, 

fritar det ikke fra straff. Om forslagene og rådene blir avvist eller virker mot sin hensikt, fore-

ligger det bare forsøk for medvirkning. Å være klar over den straffbare korrupsjonen og sam-

tidig ikke gi uttrykk for å være imot handlingen, er ikke tilstrekkelig for å dømmes til med-

virkning, jf. Rt. 1926 s. 581. Her ble en mann frikjent for medvirkning til salg av brennevin, 

som ble begått av ektefellen, fra deres felles leilighet. Høyesteretts begrunnelse for denne av-

gjørelsen, var at et passivt forhold ikke kunne betraktes som straffbar medvirkning. Tilsva-

rende avgjørelser er tatt i eksempelvis Rt. 1957 s. 476 og Rt. 1998 s. 459 om oppbevaring av 

narkotika.131  

 

I Yara-saken kom Oslo tingrett frem til et motsatt resultat. Her ble blant annet den den tidlige-

re konsernsjefen stilt ansvarlig for medvirkning til grov korrupsjon i henholdsvis Libya og 

India. I Libya-saken ble han ved å forholde seg passiv og ikke ville vite noe om avtalen som 

ble inngått mellom Yara og sønnen til en høytstående offentlig tjenestemann, ansvarlig for 

medvirkning til korrupsjon. Hans passivitet ble av retten regnet som et stilltiende samtykke.132 

Tingrettens dom med sin begrensede rettskildemessige verdi, indikerer etter dette en alvorlig-

hetsgrad for passiv medvirkning, spesielt ved utøvelsen av et lederansvar. Dommen ble anket 

av alle de fire tiltalte. 17 januar 2017 avsa Borgarting lagmannsrett ny dom i saken133. Her ble 

selskapets tidligere juridiske direktør dømt til 7 års fengsel for grov korrupsjon, mens de tre 

andre ble frikjent, deriblant tidligere konsernsjefen. Her svarte juryen nei på begge hoved-

spørsmålene om han hadde medvirket til å tilby eller gi noen en utilbørlig fordel i anledning 

stilling eller verv. Skyldspørsmålet er endelig og påtalemyndighetene har bestemt seg for ikke 

å anke verken lovforståelsen eller saksbehandlingen. Ut ifra denne dommen kan det forstås 

slik at det kreves kunnskap om den utførte handlingen for å kunne tilegnes et straffeansvar. 

Foreligger ikke denne kunnskapen, er det heller ingen mulighet ti lå å gripe inn. Medvirkning 

kan på dette grunnlaget ikke idømmes. I dette tilfellet fant ikke lagmannsretten tydelige nok 

bevis for at kunnskap om den korrupte handlingen forelå hos konsernsjefen. Han ble dermed 

frikjent for medvirkning til grov korrupsjon.  

 

                                                 
130 Johs Andenæs, Alminnelig Strafferett, Universitetsforlaget, 6 utg. s. 332 
131 Johs Andenæs, Alminnelig Strafferett, Universitetsforlaget, 6 utg. s. 331 
132 TOSLO-2014-22670 
133  LB-2015-138815-2 
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Denne kjennelsen tilsier at det kreves en høy grad av bevis for kunnskap hos den passiv med-

virker, for å bli dømt etter korrupsjonsbestemmelsene. Et kritisk spørsmål denne saken reiser, 

er om man som leder har mulighet til å fraskrive seg ansvar ved å ikke ville motta informa-

sjon. Det kan ut ifra saken virke som om et stilltiende samtykke, eller unnlatelse ikke tilfreds-

stiller skyldkravet for medvirkning til korrupsjon.   

 

 

4.6 Foretakets straffeansvar 

 

Et foretaks straffeansvar innebærer at foretaket kan straffes når noen som handler på vegne av 

foretaket overtrår en straffebestemmelse. Dette innebærer et rent objektivt straffeansvar, og 

spørsmålet i denne sammenheng er om foretaket kan stilles ansvarlig for en ansatts korrupte 

handling. 

 

Med foretak menes her «selskap, samvirkeforetak, forening eller annen sammenslutning, en-

keltpersonforetak, stiftelse, bo eller offentlig virksomhet».134 Noe som også omfatter eksem-

pelvis konkursbo, lag og idrettsforeninger. I tillegg vil politiske partier komme inn under 

straffelovsparagrafen, jf. Rt. 2004 s. 1457. Her uttaler Høyesterett at det må utvises varsomhet 

med å anvende foretaksstraff overfor politiske partier, men slik denne konkrete saken lå an, 

gjorde slike hensyn seg ikke gjeldende. Straffeloven samt Høyesteretts anvendelse av begre-

pet foretak, i denne og lignende saker, er en videre forståelse enn det som i alminnelig språk-

bruk blir betegnet som bedrifter. I den allmenne forståelse av foretak, er det gjerne bedrifter 

som driver ren økonomisk virksomhet. Foretakets straffe-ansvar gjelder også for offentlig 

virksomhet inkludert rene forvaltningsbedrifter og andre virksomheter, eksempelvis Universi-

tet i Oslo faller innunder foretaksbegrepet.135 

 

Hovedregelen for et foretaks straffeansvar er ifølge straffelovens § 27 første ledd: «Når et 

straffebud er overtrådt av noen som har handlet på vegne av et foretak, kan foretaket straffes. 

Det gjelder selv om ingen enkeltperson har utvist skyld eller oppfyller vilkåret om tilregnelig-

het, jf. § 20». Et foretaks straffeansvar er ifølge denne paragrafen av fakultativ karakter. Det 

vil si at et foretak «kan» straffes når noen har overtrådt et straffebud på foretakets vegne, men 

ansvaret er ikke obligatorisk. Dette gjelder selv om vilkårene i loven er oppfylt. Det er derfor 

opp til politiet og påtalemyndighetene å avgjøre om det skal tas ut tiltale.  

 

                                                 
134 Straffeloven § 27 annet ledd. 
135 Johs Andenæs, Alminnelig Strafferett, Universitetsforlaget, 6 utg. s. 276 
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I januar 1998 ble OECDs konvensjon om forbud mot bestikkelser av utenlandske tjeneste-

menn ratifisert. I ettertid har medlemslandene blitt evaluert for å kontrollere at konvensjonens 

forpliktelser har blitt overholdt. Norge fikk da blant annet kritikk for beslutningen om å an-

vende skjønn ved foretaksstraff.136 

 

Selv om straffeloven § 27 ikke inneholder noen begrensinger i hva slags lovovertredelser som 

kan føre til foretaksstraff, kan det ifølge forarbeidene trekkes en noe snevrere grense for straf-

feansvaret.137 I tilfeller der den straffbare handlingen bærer preg av illojalitet mot foretaket, er 

hovedregelen at lovbruddet ikke er begått «på vegne av» dette.138 Korrupsjon er ofte knyttet 

til svikfull og illojal atferd. Om foretaket kan straffes for unnlatelse, er også en problemstil-

ling. Spørsmålet er om det er straffbart av ledelsen om de unnlater ved å holde seg uvitende 

om korrupsjonen som skjer i bedriften, eller unnlater å innføre tiltak mot korrupsjon.  I rekke-

vidden av lederansvaret inngår medvirkning til korrupsjon, jf. straffeloven § 387 - § 389, i 

tillegg til erstatningsansvar, jf. aksjeloven § 15-1 og straffeansvar om «grov uforstand under 

utførelsen av sitt verv fra selskapet», jf. aksjeloven §19-2. Straffeansvaret er høyere i en le-

derstilling, men foretaksstraff krever ikke at ledelsen har utvist subjektiv skyld.  

 

Et eksempel foretakets straffeansvar er den overnevnte Yara-saken. Selskapet Yara ble ilagt 

en bot på 295 millioner kroner for ikke å ha foretatt seg nok til å forebygge lovbruddene som 

ble begått av konsernledelsen. Det ble begått bestikkelser av offentlige tjenestemenn i Libya, 

India og Russland. Retten la vekt på bedriftens utilstrekkelige korrupsjonsarbeid, som blant 

annet innebar mangelfulle interne retningslinjer og lite fokus på problemet, hos ledelsen. 

Dessuten ble det lagt vekt på at den nye ledelsen i Yara brukte tre år på å varsle Økokrim om 

den straffbare handlingen.139 Et annet eksempel er Sandvikselva-dommen.140 Her ble et firma 

idømt foretaksstraff for overtredelse av forurensingsloven, med en bot på 1,2 millioner kroner. 

Det var en av firmaets ansatte som hadde helt et fat med ammoniakkholdig vann ut i en elv, 

noe som førte til omfattende fiskedød. Den ansatte ble selv dømt til betinget fengsel og bot på 

15 000 kroner. Foretaksstraffen var begrunnet med at det forelå manglende retningslinjer, 

opplæring og internkontroll.  

 

I Norconsult -dommen ble en av selskapets ansatte dømt til fengselsstraff for medvirkning til 

korrupsjon i forbindelse med et utbyggingsprosjekt i Tanzania. Spørsmålet Høyesterett skulle 

ta stilling til, var om selskapet i tillegg skulle ilegges en foretaksstraff. Det ble presisert i 

                                                 
136 St.meld. nr. 18 (1999-2000) 
137 Ot. prp. nr. 90 (2003-2004) s. 430 
138 Johs Andenæs, Alminnelig Strafferett, Universitetsforlaget, 6 utg. s. 280 
139 TOSLO-2014 -22670, ikke rettskraftig 
140 Rt. 2007, s. 1684 
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dommen at korrupsjon tilhører kjerneområdet for foretaksstraffen og at det allmennpreventive 

hensyn gjør seg sterkt gjeldende i henhold til denne type kriminalitet. Høyesterett kom allike-

vel enstemmig frem til at foretaket skulle frifinnes, men begrunnelsen for dette var delt i et 

flertall og et mindretall. Flertallet kom frem til at det var flere faktorer som talte for at foreta-

ket skulle straffes. Mangel på retningslinjer og tiltak mot korrupsjon spilte sammen med det 

allmennpreventive hensyn og korrupsjonens grovhet, en vesentlig rolle for dette synet. På den 

annen side hadde foretaket satt i verk flere tiltak for å motvirke korrupsjon i fremtiden, det 

hadde i tillegg gått syv år siden hendelsen opphørte, samt at hendelsen førte til omfattende 

reaksjoner fra verdensbanken. Dette sammen med faren for fremtidige uforholdsmessige kon-

sekvenser for selskapet, kom flertallet frem til at en foretaksstraff ikke skulle idømmes. 

Mindretallet la i likhet med flertallet vekt på at Norconsult manglet interne retningslinjer og 

etiske prinsipper mot korrupsjon. Mindretallet la midlertidig avgjørende vekt på at overtredel-

sen ikke kunne vært forebygget med ytterligere tiltak fra Norconsults side. Dette begrunnet 

med at medarbeideren selv hadde underskrevet korrupsjonsforebyggende erklæringer på veg-

ne av selskapet, og var i tillegg grundig advart mot korrupsjon. Dette i tillegg til at medarbei-

deren hadde blitt idømt frihetsstraff, kom de etter en helhetsvurdering frem til at det ikke var 

grunn til å dømme selskapet.141 Det er ofte nettopp det sistnevnte som går igjen for begrunnel-

se av foretaksstraff. 

 

Ved brudd på en instruks vil foretaket bare bli ansvarsfri om det er begått et klart brudd på 

instruksen og foretaket ikke kunne regne med at denne ville bli brutt. Som skrevet om i opp-

gavens punkt 4.4.5, kan brudd på interne retningslinjer være et moment som må drøftes for å 

avgjøre om en handling er straffbar korrupsjon eller ikke.  

 

Selv om et foretak er strafferettslig ansvarlig, vil straffereaksjonene kun innebær bøter, inn-

dragning og rettighetstap. Fengselsstraff mot selskapets ledelse er kun aktuelt i de tilfeller de 

selv har gjort seg skyldig i en straffbar handling og som oppfyller lovens skyldkrav.  Den vik-

tigste begrunnelsen for foretaksstraff er at straffebestemmelsene vil gi en økt preventiv virk-

ning og skjerpe foretakenes aktsomhet. 142 

 

 

 

 

 

                                                 
141 HR-2013-01394-A 
142 NOU 1989:11 s. 9 
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5 NÆRMERE OM KORRUPSJON I OFFENTLIG SEKTOR  

 

Korrupsjon, spesielt i offentlig sektor, rammer befolkningen og fører med seg store ringvirk-

ninger for hele samfunnet. Organisasjonen Transparency Internationals (TI) som jobber mot 

korrupsjon på verdensbasis, har en årlig undersøkelse hvor de rangerer land etter hvor korrupt 

den offentlige sektoren blir oppfattet, i en skala fra 1 til 100. Indeksen som måler nivået på 

opplevd korrupsjon er laget ut fra en rekke uavhengige datakilder i de ulike landene. Norge 

havnet på en 6 plass, bak Sveits, Sverige, Finland, New Zealand og Danmark i 2016. I andre 

enden av skalaen finnes land som Somalia, Sør-Sudan, Nord- Korea og Syria.143 Land som er 

preget av krig og lite demokrati. Utilbørlighetskriteriet utvikler seg gjerne i takt med sam-

funnsutviklingen og vil nok oppfattes forskjellig fra land til land. Moralhensynene i et sam-

funn, er en faktor som styrer en oppfatning om hva som betegnes som korrupsjon eller ikke. 

 

 

5.1 Hvor går grensen for utilbørlig fordel i offentlig sektor? 

 

Korrupsjon i offentlig forvalting kan handle om svikt i rutiner og mennesker med for mye 

myndighet. Posisjoner som innebærer et bredt og stort ansvarsområde, kan igjen føre til at 

noen misbruker sin stilling til å fatte avgjørelser som ikke er innenfor lover og retningslinjer. 

Om de selv ikke tjener direkte på korrupsjonen, er det allikevel med på å svekke tillitten til 

det offentlige systemet. Selv om de fleste arbeidstakere og folkevalgte følger loven, er sann-

synligheten til stede for at noen lar seg friste av tilgangen til store summer. I følge økokrim er 

korrupsjon i offentlig sektor økende og i tillegg synes det å være store mørketall.144 

 

I offentlig sektor styres innkjøp av strenge anbudsregler og lovverk for konkurranse.145 Derfor 

er det nærliggende å tro at det foregår mindre korrupsjon nå enn før. På den annen side omset-

tes det her for milliarder og mange kommuner kan være fristet til å kutte i bevillingene som 

skal gå til kontroll, tilsyn og revisjon. Omorganisering og utskilling av offentlig virksomhet i 

egne selskaper har ført til at avgjørelser som før var helt åpne, nå foregår i lukkede rom, med 

liten eller ingen innsynsrett.146 Dette kan igjen medføre at noen lar seg friste til å omgå lov-

verket og berike seg selv. Et eksempel på dette er korrupsjonssakene i kommunale Undervis-

ningsbygg, hvor innleie av private aktører til å bygge/vedlikeholde Oslos skolebygg økte fra 

1,4 til 2,3 milliarder kroner bare fra 2005 til 2008. Her hadde eiendomssjefen med sine vide 

fullmakter begått økonomisk kriminalitet for om lag 106 millioner kroner. I dommen kommer 

                                                 
143 www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016. Lastet ned 10.03.17 
144 www.nkrf.no/nyheter_cms/2013/januar/korrupsjon-i-kommunal-sektor/3461. Laste ned 08.03.17 
145 Lov om offentlige anskaffelser av 16 juli 1999 
146Siri Gedde-Dahl, Korrupsjon i Norge, Kagge Forlag AS 2008. s. 234 flg. 

http://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016
http://www.nkrf.no/nyheter_cms/2013/januar/korrupsjon-i-kommunal-sektor/3461
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det blant annet frem at eiendomssjefen hadde «tilsidesatt samfunnets oppsatte normer til for-

del for egen vinning» .147 

 

Som før skrevet, skiller ikke lovteksten i § 387 mellom privat og offentlig sektor. I Straffelo-

vens § 388 som omhandler grov korrupsjon, vektlegges det for øvrig om handlingen er utøvd 

av, eller overfor en offentlig tjenestemann, noe som kan gi en viss føring av alvorlighetsgra-

den for denne gruppe ansatte. At lovteksten heller ikke gir føringer om hvor grensen mellom 

lovlige tiltak og straffbar korrupsjon skal settes, gir andre rettskilder en avgjørende vekt i util-

børlighetsvurderingen. I forarbeidene påpekes det at dette er problematisk og at gråsonene 

gjør det vanskeligere å forholde seg til bestemmelsen. Det er en totalvurdering av situasjonen 

som må legges til grunn, for hva som skal anses som utilbørlig. Det må i tillegg til vilkårene 

for korrupsjon, tas hensyn til den generelle samfunnsutviklingen og utviklingen innenfor 

bransjen, spesielt.148 Denne dynamiske utformingen av lovbestemmelsen, gjør at det ikke kan 

settes en eksakt standard for hva som faller innenfor eller utenfor lovens kontekst. En av lov-

givers begrunnelse for denne vage formuleringen, er at det ved en mer detaljert beskrivelse 

øker faren for å utelate tilfeller som var ment å bli rammet av regelen.  

 

Det er derfor viktig at utilbørlighetsvilkårene vurderes fra tilfelle til tilfelle. Tatt i betrakting 

av hva som er lovens formål, er det viktig å få frem motivet bak ytelsen. Utilbørlighetsgrensen 

må avgjøres ut i fra de forskjellige momentene og vurderes konkret i hvert tilfelle. Et viktig 

vilkår som alltid må legges til grunn, er at handlingen er klart klanderverdig. I tillegg skal 

alvorlighetsgraden også vurderes ut ifra om handlingen er forøvd av, eller ovenfor en som er 

ansatt i det offentlige. Er den det, er strafferammen høyere,149 noe som indikerer at det stilles 

høyere krav ovenfor offentlige tjenestemenn. 

 

På den annen side, er det også ifølge forarbeidene ønskelig med like strafferettslige midler for 

det offentlige som for det private. Bakgrunnen for dette er at lovgiver mener korrupsjonshand-

linger er like skadelig i begge sektorer. I tillegg er det uttrykt at effektive straffebestemmelser 

også er viktig i privat næring. Dette for å opprettholde tillitten til privat næring- og organisa-

sjonsliv og samtidig sikre rettferdige konkurransevilkår. Et likt regelsett grunngis også med at 

det ikke lenger er et like skarpt skille mellom offentlig og privat virksomhet.150 

 

Spørsmålet er om det allikevel stilles strengere krav til utilbørlighet i offentlig enn i privat 

sektor. Videre i forarbeidene uttrykkes det en klart strengere norm i offentlig sektor. Det utta-

                                                 
147 LB-2007-177805 
148 Ot.prp. nr. 78 (2002-2003) s. 31 
149 Strl. § 388 a) 
150 Ot.prp. nr. 78 (2002-2003) s. 33 
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les her at «offentlige tjenestemenn må finne seg i å være underlagt en strengere norm enn 

personer som arbeider i privat virksomhet».151 Det henvises videre til gaveforbudet i tjenes-

temannsloven § 20, og om dette forbudet brytes så vil straffelovens korrupsjonsparagraf ligge 

til grunn for straff. Allikevel vil det ikke i alle sammenhenger være like streng utilbørlighets-

norm i korrupsjonsparagrafen som normen i tjenestemannsloven § 20.152  

 

Det er viktig å legge til at sedvane, forretningsmoral og etikk er forskjellig fra land til land. 

Til tider kan denne forskjellen være stor.  I forarbeidene fremkommer det at utilbørlighetsvur-

deringen ikke kan være upåvirket av forholdene i det landet bestikkelsene evt. har skjedd. Det 

er for eksempel land hvor det er helt vanlig å bestikke offentlige tjenestemenn, for at de i det 

hele tatt skal gjøre jobben sin. Dette omtales som «facilitation payments» det er ikke gitt at 

denne type bestikkelser alltid gir grunnlag for straff. Også her kommer kravet om utilbørlighet 

inn og det må utøves skjønn i hvert enkelt tilfelle. Moderat betaling til en utenlandsk offentlig 

tjenestemann for å få tilbake passet sitt, ol. vil derfor ikke kunne straffes.153   

 

At det i strafferettslig forstand er det avdekket langt mer korrupsjon de siste årene enn tidlige-

re, har nok en sammenheng med at straffbar korrupsjon er definert klarere og tydeligere enn 

før. Korrupsjon i offentlig sektor utgjør en stor del av alle tilfellene, sett i forhold til avdekke-

de saker i rettspraksis. Dette kan ha en sammenheng med den store pengestrømmen som tilfal-

ler offentlig forvaltning og foretak.154 Oslo-skandalen som ble avdekket i 1990, ble starten på 

et større fokus på korrupsjon i offentlig sektor. I denne saken mottok Oslo kommunes vedli-

keholdsetat millionbeløp i form av kontanter, varer og tjenester i bytte med vedlikeholdsopp-

drag for kommunen. Flere entreprenører og leverandører var innblandet i saken, som til slutt 

havnet i Høyesterett i 1998. Antallet avslørte korrupsjonssaker har økt betraktelig siden den 

gang. Selv om det kanskje ikke blir begått flere korrupte handlinger nå enn før, kan denne 

trenden for mange oppleves som et alvorlig tillitsbrudd til den offentlig myndighet.  

 

I Ruter-dommen vises det til forarbeidenes beskrivelse om nedre grense for korrupsjon, og 

førstevoterende mener at «selv offentlige ansatte må kunne akseptere en invitasjon til en kon-

sert, en middag eller lignende betalt av andre, uten å selv stå i fare for å bli dømt for korrup-

sjon».155 Det påpekes også at straffelovens korrupsjonsbestemmelse, den rettslige standarden 

«utilbørlig», må tolkes med varsomhet. Ingen kan straffes om ikke det foreligger et klart 

klanderverdig forhold. Høyesterett understreker samtidig at korrupsjon er et samfunnsproblem 

                                                 
151 Ot.prp. nr. 78 (2002-2003) s. 56 
152 Ot.prp. nr. 78 (2002-2003) s. 56 
153 Ot.prp.nr. 78 s. 56 
154 statsbudsjettet.no/Upload/Statsbudsjett_2017/dokumenter/pdf/budsjettavtale_tall.pdf. Lastet ned 27.03.17 
155 HR-2014-1779-A 



41 

 

og at domfellelse for korrupsjon er svært alvorlig. Spesielt gjelder dette krav til offentlige 

tjenestemenn og ansatte i offentlig eide selskaper som i hovedsak utfører oppgaver på vegne 

av sine eiere. De påpeker i denne dommen at utfallet kanskje ville blitt et annet om saken for 

eksempel gjaldt en «kommunal saksbehandler som utøver tradisjonell myndighetsutøvelse».156 

 

Et annet eksempel er «Nigeriabåtsaken» der en tidligere orlogskaptein i Forsvarets logistikk-

organisasjon står tiltalt for å ha mottatt bestikkelser, urettmessige betalinger fra Forsvaret 

samt brudd på eksportkontrolloven. Den alvorlige tiltalen som er tatt ut, har bakgrunn i salg 

av minst 13 utrangerte marinefartøyer til paramilitære i Vest- Afrika. I forbindelse med dette 

salget, ble UD (Utenriksdepartementet) forledet til å tro at fartøyene skulle til Storbritannia og 

det derfor ikke var behov for eksportlisens. Økokrim hevder å kunne bevise at det var helt 

klart at målet under hele salgsprosessen var Nigeria. I tiltalen står det at forholdet anses som 

grovt, ikke bare fordi den korrupte handlingen hadde gitt en betydelig økonomisk fordel, men 

også fordi tiltalte var en offentlig tjenestemann.157  

 

En problemstilling som da gjør seg gjeldende, er om den strenge straffeutmålingen påvirker 

skyldspørsmålet. Om en lik fordel blir akseptert i offentlig og privat sektor, vil det da tilsi at 

den som jobber i det offentlige innehar en større grad av skyld, for den samme gjerningen? 

Dette leder igjen tilbake til spørsmålet om det er mulig å motta en større utilbørlig fordel i en 

privat bedrift enn i en offentlig. 

 

I en dom fra 30 august 2016 påpeker Høyesterett det at ved «straffeutmålingen er grunn til å 

se like strengt på korrupsjon gjort overfor ledende ansatte i et offentlig foretak som Unibuss, 

som på korrupsjon gjort overfor offentlige tjenestemenn».158 

 

Disse skjerpede kravene fra rettspraksis ser også ut til å gjelde ansatte i offentlig eide selska-

per og ikke bare for offentlige tjenestemenn. Begrunnelsen for dette er å beskytte viktige sam-

funnsinteresser og opprettholde borgernes tillit til samfunnssystemet. 

 

Uheldige rolleblandinger kan også være et problem og skape mistanke om korrupsjon, spesielt 

i små kommuner. Nylig ble det avdekket et slikt forhold i Skien kommune. Her hadde næ-

ringssjefen i Skien kommune gitt et betongfirma lov til å hente rundt 100 tonn sand fra Geite-

ryggen flyplass. Næringssjefen satt på samme tidspunkt som styreleder i det aktuelle betong-

firmaet og som styremedlem i flyplasstyret. I tillegg til den uheldige rolleblandingen, har Ski-

en kommune avdekker uttak av rundt 300 000 tonn sand, langt mer enn den opprinnelige avta-

                                                 
156 HR-2014-1779-A 
157 www.aftenposten.no/norge/Norsk-orlogskaptein-tiltalt-i-Nigeriabat-saken-588295b.html. Lastet ned 28.02.17 
158 HR-2016-01835-A, (25) 

http://www.aftenposten.no/norge/Norsk-orlogskaptein-tiltalt-i-Nigeriabat-saken-588295b.html
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len. Ferske flyfoto fra området viser i tillegg at det er hentet ut enda mer enn det som er regi-

strert av kommunen, anslagsvis 800 000 tonn masse. En av topp-politikerne i kommunen har i 

lengre tid stilt spørsmål rundt denne saken, men ikke blitt hørt, verken av kommune eller ad-

ministrasjon. Det er pressen som først retter søkelyset mot den mulig korrupsjons-saken. Den 

er nå til vurdering hos Rådmannen i Skien kommune, som skal se på de tekniske fakta om-

kring sand-uttaket, gjennomgå de avtalemessige og økonomiske forhold, samt se på den poli-

tiske behandlingen av saken. Saken er nå til etterforskning hos Politiet.159 

 

Bestikkelser innen offentlig sektor kan sees på som både et lokalt og nasjonalt problem. I til-

legg har det fått et stort fokus også globalt. Korrupsjon og fattigdom hører sammen. Det er 

liten tvil om at noen få beriker seg på andres elendighet og nød. Som det fremkommer av 

Transparency International sine lister er det ofte land i vestafrika som kommer dårligst ut, år 

etter år.160 Mange av disse landene burde hatt nok økonomiske ressurser til å opprettholde en 

høy levestandard med gode offentlig tilbud til sine borgere. Dessverre er korrupsjonen så ut-

bredt og så ødeleggende for landenes økonomi, at resultatet i stedet blir fattigdom og store 

forskjeller mellom fattig og rik. En annen konsekvens av korrupsjonen er, økt mistillit til blant 

annet politiske systemer, offentlig forvaltning og domstolene. Det har de siste årene blitt utar-

beidet mange avtaler som ledd i det internasjonale arbeidet mot korrupsjon. Blant annet gjen-

nom våre utenlandske forpliktelser som OECD-konvensjonen mot korrupsjon,161 rettes det et 

ekstra søkelys mot alvorligheten av å bestikke utenlandske offentlige tjenestemenn. Konven-

sjonen kriminaliserer enkeltpersoner og bedrifter som tilbyr eller gir en utilbørlig fordel til 

offentlige tjenestemenn i andre land, samt internasjonale institusjoner. Konvensjonen omfatter 

også bestikkelser av utenlandske offentlige tjenestemenn i stater som ikke har ratifisert kon-

vensjonen. 

 

Til tross for at det er innført strengere regler og mange både i privat og offentlig sektor har tatt 

disse på alvor, må det erkjennes at korrupsjon, nå som før, er et samfunnsproblem som går 

utover velferdsstaten. En unnfallende holdning til regelverket, til styring og ikke minst kon-

troll, skaper muligheter for korrupsjon. Ved å ha fleksible, men tydelige regler hvor det ikke 

kan sås tvil om handlingen befinner seg på ene eller andre siden av loven, gode kontrollrutiner 

og straff som står i forhold til handlingen, kan bekjempelse av problemet bli enda mer effek-

tivt.  

 

 

 

                                                 
159 www.nrk.no/telemark/politiet-skal-etterforske-sandsaken-1.13417755. Lastet ned 10.03.17 
160 http://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016  
161 http://www.oecd.org/corruption/oecdantibriberyconvention.htm. Lastet ned 15.04.17 

http://www.nrk.no/telemark/politiet-skal-etterforske-sandsaken-1.13417755
http://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016
http://www.oecd.org/corruption/oecdantibriberyconvention.htm
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6 AVSLUTTENDE BEMERKNINGER 

 

Ut ifra drøftelsene over ser det ut til at det de siste årene har blitt en strengere norm for kor-

rupsjon. Fra å være en slags kultur i forretningslivet og det offentlige, hvor det å gi og motta 

goder var en helt vanlig og nødvendig form for kundepleie, til nå å bli sett på som noe helt 

uakseptabelt. Som et svar på strengere lover, konvensjoner, og rettspraksis er det i dag hele 

tiden et vurderingsspørsmål om hva som kan aksepteres. Tendensen er at det skal mindre og 

mindre til for å bli satt i søkelyset for straffbar korrupsjon. Spesielt i offentlig sektor, hvor 

grensen til det utilbørlige er satt så lav at det er tryggest å takke nei, uansett hvor ubetydelig 

fordelen fremstår.  

 

På den annen side kan det ut fra oppgavens tolkning av vilkårene, synes som om det skal mye 

til for å bli dømt for korrupsjon. I bunn og grunn må det ligge et sterkt klanderverdig forhold 

bak. I offentlig sektor er det tydelig en lavere grense for hvilke fordeler som er mulig å motta. 

Samtidig som det i utøvelsen av en offentlig stilling også virker straffeskjerpende å ta imot en 

utilbørlig fordel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

 

7 LITTERATURLISTE 

 

7.1 Lover og forarbeider 

 

1902  Lov av 22 mai 1902 nr. 10 Almindelig borgerlig Straffelov (straffeloven) 

1967 Lov av 10 februar 1967 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker  

(forvaltningsloven)  

1983 Lov av 4 mars 1983 nr. 3 Lov om statens tjenestemenn (tjenestemannsloven) 

1999 Lov av 16 juli 1999 nr. 69 Lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven) 

2005 Lov av 20 mai 2005 nr. 28 Lov om straff (straffeloven) 

 

Ot.prp.nr.78 (2002-2003) Om lov om endringer i straffeloven mv. (straffebud mot korrupsjon) 

Ot.prp.nr.66 (1997 -1998) Om lov om endringer i straffeloven mm. 

Innst. O. nr. 1 (1998-1999) Innstilling fra justiskomiteen om lov om endring i straffelova mm. 

Innst. O. nr. 105 Innstilling fra justiskomiteen om lov om endringer i straffeloven mv.  

Innst. 191 L – 2016-2017 Innstilling fra Stortinget til justiskomiteen 

NOU 1989:11 s. 9 Om straffeansvar for foretak 

NOU 2002:22 Utredning fra Straffelovrådet etter oppdrag fra Justis- og politidepartementet.  

St.meld. nr. 18 (1999-2000) Om Norges deltakelse i internasjonalt politisamarbeid 

Representantforslag 67 L – 2015–2016 forslag om endring i lov 20. mai 2005 nr. 28 om straff 

 

 

7.2 Konvensjoner og internasjonale forpliktelser 

 

1997 OECD-konvensjonen om bekjempelse av bestikkelser av offentlige tjenestepersoner i 

internasjonale forretningstransaksjoner  

  

1999 Europarådets strafferettslige konvensjon mot korrupsjon   

  

1999 Europarådets sivilrettslige konvensjon mot korrupsjon  

  

2003 FN-konvensjonen mot korrupsjon 

 

 

 

 



45 

 

 

 

7.3 Rettspraksis 

 

Rt.2001 s. 227, Statoil-Mannesmann-dommen     side1 

Rt.2006 s. 449 Uniprawns       side 5 

Saksnummer: 08-038700- MED-STOR Au pair- saken   side 8 

Rt. 2005 s. 1628         side 11 

HR-2014-497-A         side 12 

Rt. 2014 s. 786         side 12 

THAFE-2008-81948, LH-2008-180080 Statoil-Melkøya-saken   side 12 

Rt. 1995 s. 296 Palonen-dommen       side 14 

HR-2014-1779-A Ruter-dommen       side 14,15,24,25,40 

TOSLO-2005-134006, LB-2007-6315-2, Ullevål-saken    side 16 

LF-2010-14205, TOSLO-2008-32091, TVERD-2007-8796,   side 17 

TOSLO 2013-69981         side 18 

TOT-2006-33035         side 18 

LE-2012-190280         side 18 

TNERO-2007-32162         side 22 

LA-2007-149713         side 22 

LB-2007-177805        side 23 

TOSLO-2008-171401        side 23 

HR-2015-00534-U, sak nr. 2014/2355     side 23 

LB-2014-128355        side 24 

LB-2009-35191        side 25 

LH-2008-81948        side 25 

LH-2007-158006        side 26 

HR-2016-1835- A        side 26 

TRANA-2007-31824, LH-2007-158006     side 27 

Rt. 1996 s. 64         side 31 

Rt. 1998 s. 1398        side 31 

Rt.1989 s. 1004        side 33 

LA-2010-171752, HR-2011-1465-U      side 33 

TOSLO-2014-22670        side 34, 36 

LB-2015-138815-2        side 34 

Rt. 2007, s. 1684        side 36 

HR-2013-01394-A        side 37 

LB-2007-177805        side 38 

HR-2016-01835-A        side 41 



46 

 

 

 

7.4 Juridisk teori 

 

Andenæs, Johs   Formues forbrytelser  Universitetsforlaget 1974 

Andenæs/Andorsen   Spesiell strafferett   Universitetsforlaget 2008 

Eckhoff, Torstein og Smith, Eivind Forvaltningsrett  Universitetsforlaget 2011 

Eskeland, Ståle   Strafferett   Cappelen Damm 2013 

Gedde-Dahl, Siri   Korrupsjon i Norge  Kagge Forlag AS 2008 

Marit Skivenes og Sissel Trygstad Åpenhet, ytring Varsling   Gyldendal 2012 

Mælans, Henry John   Innføring i alminnelig strafferett  Bergen 2004 

Slettan, Svein og Øie, Toril M. Forbrytelse og straff  Universitetsforlaget 2001 

Zimmer, Frederik   Lærebok i skatterett  Universitetsforlaget 2014 

 

 

7.5 Nettsider og annet 

 

Store norske leksikon:  

https://snl.no/korrupsjon 

Statistisk Sentralbyrå:  

www.ssb.no/offentlig-sektor/offentlige-finanser  

Telenor:   

https://snl.no/Telenor_ASA  

Ordbok:   

http://internasjonal-ordboken.com/definitions/? norwegian_word=accept  

Tine:    

 http://www.dn.no/nyheter/2017/02/17/1007/Naeringsliv/tine-gar-til-okokrim 

Regjeringen:  

https://www.regjeringen.no/no/tema/naringsliv/konkurransepolitikk/offentlige-anskaffelser 

/andre-kolonne/kunngjoringer/id2522857/  

Norsk Lysningsblads elektroniske database:   

www.doffin.no  

Drammen kommune korrupsjonssak:   

www.dt.no/korrupsjonssaken/ansatt-i-kommunen-siktet-  for-korrupsjon/s/5-57-28867 

DNB:   

https://www.nrk.no/norge/rune-bjerke_-_-brudd-pa-interne-retningslinjer-1.12894734    

 

https://snl.no/korrupsjon
http://www.ssb.no/offentlig-sektor/offentlige-finanser
https://snl.no/Telenor_ASA
http://www.dn.no/nyheter/2017/02/17/1007/Naeringsliv/tine-gar-til-okokrim
https://www.regjeringen.no/no/tema/naringsliv/konkurransepolitikk/offentlige-anskaffelser/andre-kolonne/kunngjoringer/id2522857/
https://www.regjeringen.no/no/tema/naringsliv/konkurransepolitikk/offentlige-anskaffelser/andre-kolonne/kunngjoringer/id2522857/
http://www.doffin.no/
http://www.dt.no/korrupsjonssaken/ansatt-i-kommunen-siktet-%20%20for-korrupsjon/s/5-57-28867
https://www.nrk.no/norge/rune-bjerke_-_-brudd-pa-interne-retningslinjer-1.12894734


47 

 

 

Ordfører i Bergen-saken: 

http://www.aftenposten.no/norge/Patalemyndigheten-frafaller-siktelsen-mot-Trude-Drevland 

611333b.htm 

Transparency International: 

http://transparency.no/hva-er-korrupsjon/  

http://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016  

Norges kommunerevisorforbund:         

http://www.nkrf.no/nyheter_cms/2013/januar/korrupsjon-i-kommunal-sektor/3461  

Statsbudsjettet: 

http://www.statsbudsjettet.no/Upload/Statsbudsjett_2017/dokumenter/pdf/budsjettavtale_tall.

pdf 

Nigeriabåt-saken: 

http://www.aftenposten.no/norge/Norsk-orlogskaptein-tiltalt-i-Nigeriabat-saken-

588295b.html 

Sandtak-saken i Skien: 

https://www.nrk.no/telemark/politiet-skal-etterforske-sandsaken-1.13417755  

OECD 

http://www.oecd.org/corruption/oecdantibriberyconvention.htm  

     

Norsk klimapolitikk Meld. St.21 (2011 – 2012), klima- og miljødepartementet, 2014 

 

 

 

 

 

 

http://www.aftenposten.no/norge/Patalemyndigheten-frafaller-siktelsen-mot-Trude-Drevland611333b.htm
http://www.aftenposten.no/norge/Patalemyndigheten-frafaller-siktelsen-mot-Trude-Drevland611333b.htm
http://transparency.no/hva-er-korrupsjon/
http://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016
http://www.nkrf.no/nyheter_cms/2013/januar/korrupsjon-i-kommunal-sektor/3461
http://www.statsbudsjettet.no/Upload/Statsbudsjett_2017/dokumenter/pdf/budsjettavtale_tall.pdf
http://www.statsbudsjettet.no/Upload/Statsbudsjett_2017/dokumenter/pdf/budsjettavtale_tall.pdf
http://www.aftenposten.no/norge/Norsk-orlogskaptein-tiltalt-i-Nigeriabat-saken-588295b.html
http://www.aftenposten.no/norge/Norsk-orlogskaptein-tiltalt-i-Nigeriabat-saken-588295b.html
https://www.nrk.no/telemark/politiet-skal-etterforske-sandsaken-1.13417755
http://www.oecd.org/corruption/oecdantibriberyconvention.htm

