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Veiledning til RIFs Norm for god forretningsskikk

Fra undring til endring
- Grunnlag for prosess i de enkelte RIF-firmaer for å styrke beredskapen for god forretningsskikk
og mot korrupsjon.

Dette er en veileder fra RIF til de enkelte RIF-firmaer. Primært til firmaledelsen, som så har som 
oppgave å følge opp overfor alle medarbeiderne.  Utgangspunktet er økte  utfordringer knyttet til 
korrupsjon, men også god forretningsskikk i videre perspektiv. RIFs Norm for god forretningskikk er 
et sentralt RIF-dokument, som nylig er blitt fulgt opp av en ”vær varsom”- plakat  mot korrupsjon. 
Veilederen tar for seg disse dokumenter og nasjonale lovkrav  knyttet til dem. Den anviser forslag til 
hvordan tiltak i en prosess i de enkelte firmaene kan styrke beredskapen for god forretningskikk og 
forhindre korrupsjon. Som ledd i dette, er det vist eksempler som illustrerer dilemmaer når innarbeidet 
praksis møter de nye kravene. 

Veilederen er ment som et bruksdokument. Det er opp til hvert firma å gjøre innholdet til sitt eget, 
-  som del av en kontinuerlig prosess.

Siri Legernes 
Adm. dir Rådgivende Ingeniørers Forening 
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Korrupsjon var for få år siden et eksotisk begrep 
for de fleste. Noe fremmed, langt borte, en annen 
kultur. Riktig nok en del av hverdagen for dem 
med oppdrag i utlendighet, men ikke for de fleste 
i det hjemlige rådgivermiljøet. Nå er det et begrep 
å forholde seg til for stadig flere i hverdagen.  
Både fordi rammevilkårene er endret og fordi 
etiske regler bevisst blir brutt. Uskylden er likevel 
ikke fullt utbredt i Norge.
 Det er nødvendig med økt innsikt og be-
vissthet, og nødvendig med kontinuerlige proses-
ser. Prosesser ansporet av den enkelte virksom-
hets ledelse for å involvere alle medarbeidere i 
en kultur fri for enhver korrupsjonsmistanke. 
 Men dette er ikke nok. RIF-miljøet skal 
heve seg godt over den minstestandard som er 
knyttet til korrupsjon. God forretningsskikk bør 
være en fanesak for alle knyttet til RIF.

Betydningen av godt omdømme
Det å bli knyttet til straffbare handlinger som  
korrupsjon, innebærer et alvorlig slag mot om-
dømmet.  Det vil ikke bare ramme det enkelte 
RIF-firma og personer i firmaet, men kunne 
sverte hele rådgiverbransjen og dermed RIF som 
merkevare. En av RIFs prioriterte oppgaver er å 
profilere medlemsfirmaene som høykompetente, 
ansvarlige virksomheter som er til stor nytte for 
samfunnet og de enkelte kunder. Det er derfor 
viktig at RIF som organisasjon og merkevare 
knyttes til slike verdier. Det forplikter medlemsfir-
maene, deres ledere, RIF-godkjente rådgivere og 
øvrige medarbeidere å leve og handle etter dette. 
En slik profil vil også styrke firmaene i deres per-
sonalrekruttering, og kan gi økt inntjening.
 Hensynet til godt omdømme innebærer 
at det ikke er tilstrekkelig å være  lovlydig. I tillegg 
til kompetanse vil omdømmet bli vurdert ut i fra 
de bredere standarder som i settes til etikk, moral 
og forretningskikk. 

Etikk, moral og forretningsskikk
Etikk og moral brukes ofte om hverandre i dag-

ligtale når det er snakk om hva som er rett og 
god atferd. Opprinnelig er det heller ingen annen 
forskjell på ordene enn at moral kommer fra latin 
(mos, sedelære), mens etikk kommer fra gresk 
(ethos, moralholdning) Begge betyr skikk, bruk, 
sedvane, og omfatter det å behandle hverandre 
på en anstendig måte. I faglig sammenheng er 
det likevel nødvendig og vanlig å skille mellom 
etikk og moral. Etikk er læren om rett og galt, 
normer og prinsipper for riktig handling. Mora-
len kommer først og fremst til uttrykk gjennom 
handlingene. Etikken er læresetningene, mens 
moralen er måten vi praktiserer læresetningene 
på. Er det samsvar mellom liv og lære i RIF-mil-
jøet ? Gjør vi det vi sier og skriver ?
 Forretningsskikk  er den norm som 
forventes å fungere mellom næringsdrivende, og 
er nedfelt i Markedsføringslovens §1:”I nærings-
virksomhet må det ikke foretas handling som 
strider mot god forretningsskikk næringsdrivende 
imellom”. Forretningsskikk gjelder også det of-
fentlige som innkjøper, og i Lov om offentlige 
anskaffelser heter det i§5 at  ”Oppdragsgiver 
skal opptre i samsvar med god forretningsskikk, 
sikre høy forretningsetisk standard i den interne 
saksbehandling og sikre at det ikke finner sted 
forskjellsbehandling mellom leverandører.”
 RIF har hatt etiske regler siden organisa-
sjonen ble stiftet i 1919. Etter hvert som konkur-
ransesamfunnet kom til å prege 1980-tallet, ble 
imidlertid flere slike regler oppfattet som konkur-
ransebegrensende av myndighetene.  RIF fjernet 
derfor regelverket noen år, inntil lavprisfokus syn-
tes å ta overhånd. Som nytt og viktig regelverk, 
framstod så RIFs Norm for god forretningsskikk. 
Normen stiller krav til opptreden, både overfor 
kunder og andre, og er et sentralt RIF-dokument. 
Både firmamedlemskap og det å være RIF-god-
kjent forutsetter opptreden i samsvar med denne 
normen.   

RIFs NORM FOR GOD FORRETNINGSKIKK
RIF-firmaenes ledere og medarbeidere skal 

En ny virkelighet - også for rådgivende ingeniører
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utøve sin virksomhet i samsvar med god forret-
ningsskikk. Dette innebærer også å forholde seg 
til samfunnets normer og regler.
For å konkretisere forståelsen av god forretnings-
skikk, beskriver denne anvisningen forventet opp-
treden i forhold til kunder, kolleger, ansatte, andre 
aktører og omverdenen. Det forutsettes at RIF-
firmaenes ledelse påser at anvisningen blir fulgt. 
Opptreden i strid med det som her er anført, kan 
tas opp med RIFs organer. RIF som organisasjon 
kan også reagere på selvstendig grunnlag.

Opptreden overfor kunder
RIF-firmaenes ledere og  medarbeidere skal

• Planlegge og gjennomføre oppdrag  på en 
måte som ivaretar både kundens interesser 
og forventninger, samfunnets interesser og 
rådgiverforetakets forretningsmessige interes-
ser.
•  Kun engasjere seg i  oppdrag innen områ-
der der det kan skaffes tilstrekkelig kompe-
tanse og  kapasitet. Dette må det tas hensyn 
til i både oppdragets tilbuds- og gjennomfø-
ringsfase.
• Samarbeide med kunden om nødvendig 
klargjøring av oppdragets innhold.
• Informere og avklare dersom oppdraget eller 
premissene for dette strir mot samfunnets, 
kundens eller egne interesser. Hvis nødven-
dige endringer ikke oppnås, bør en avstå fra 
oppdraget. 
• Informere om og avklare hvorvidt eventuell 
tilknytning til andre interesser  kan ha innvirk-
ning på uhildet gjennomføring av et oppdrag, 
og opptre slik at det ikke kan reises tvil om at 
kundens interesser ivaretas. 
• Informere om og avklare betydningen av på-
regnelige risiki som kunden ikke kan forventes 
å ha kjennskap til, både knyttet til usikkerhet i 
prosjektet og i markeds- og samfunnsmessige 
forhold.

•  Ikke motta vederlag eller andre former for 
godtgjøring fra andre enn kunde i forbindelse 
med et oppdrag, uten kundens samtykke.
• Beskytte opplysninger om kundens person-
lige eller forretningsmessige forhold.

Opptreden overfor andre
RIF firmaenes ledere og medarbeidere skal

• Bidra til å skape gode samarbeidsforhold.
• Omtale andre aktører og deres handlinger 
nøkternt og tilbørlig
• Ta det direkte opp med vedkommende, der-
som  dennes kompetanse eller løsninger ikke 
anses tilfredsstillende i  gjennomføring av det 
aktuelle prosjekt, og om nødvendig ta det opp 
med kunden.
• Ikke bruke informasjon mottatt i oppdrags-
sammenheng  til andre formål enn forutsatt. 
• Innta en offensiv holdning for menneskeret-
tigheter. 
• Innta en offensiv holdning mot korrupsjon. 
• Innta en offensiv holdning mot ikke-lisensiert 
bruk av dataprogram.
• Forvalte personalforhold og kompetanseut-
vikling på en måte som gjør rådgiverbransjen 
utviklende og attraktiv.

Reaksjon fra RIF ved manglende  
forretningskikk
Det å være med i RIF, innebærer altså at firma-
ene og deres medarbeidere må opptre i samsvar 
med RIFs Norm for god forretningskikk. Dersom 
dette ikke skjer, vil RIF reagere gjennom   på-
pekning eller formell advarsel, eventuelt også 
kombinert med bot. I ytterste fall kan det bli tale 
om eksklusjon av firma, eventuelt tilbakekalling 
av RIF-godkjenning som rådgiver. 
 Det er RIFs Praksisråd, oppnevnt av Ho-
vedstyret, som først behandler en slik sak. Rådet 
kan selv ta initiativ til dette, men initiativ kan også 



�

komme fra andre i RIF-miljøet eller utenforstå-
ende. Behandlingen skal uansett være kontradik-
torisk, dvs at det angjeldende firma/rådgiver skal 
bli kontaktet, med tilstrekkelig tid til å presentere 
sin versjon av forholdet. 
 Vedtak om eventuell eksklusjon skal gjø-
res av Hovedstyret. I påvente av mulig eksklusjon 
kan det være aktuelt med suspensjon av firma fra 
RIF.  Alle former for vedtak, unntatt suspensjon,  
kan ankes innen 30 dager for Ankerådet, valgt av 
årsmøtet. Endelig vedtak om formell klage eller 
eksklusjon kan også bli gjort alminnelig kjent.

Korrupsjon
Korrupsjon er en lovstridig handling med straffe-
ansvar, og vil si å gi/tilby eller kreve/motta/aksep-
tere en utilbørlig fordel i anledning stilling, verv 
eller oppdrag. 
 Uttrykket ”utilbørlig” uttrykker et sterkt 
fordømmende syn. ”Fordel” kan i denne sam-
menheng dreie seg om ulike forhold, som gaver, 
kreditter, rabatter, reiser, opphold mv.  I 2003 ble 
det innført egne bestemmelser om korrupsjon 
i straffeloven, men grensene for det ulovlige er 
uklare, og vil først bli tydeliggjort gjennom doms-
avsigelser. Etter hvert viser seg det imidlertid å 
komme noen av disse.
 Korrupsjon kan forekomme innen alle 
bransjer i næringslivet, mellom bedrifter, mellom 
bedrifter eller enkeltpersoner og ansatte i offentlig 
sektor, og innen det politiske liv.
Korrupsjon kan ofte handle om personlig økono-
misk vinning, innflytelse og makt. 
 Korrupsjon svekker etiske og moralske 
verdier, og er derfor en trussel mot rettsstaten og 
misbruk av fellesskapets penger. Det under- 
graver dessuten redelig konkurranse. Rådgiven-
de ingeniørbransjen må  ta utrykkelig avstand fra 
korrupsjon.
 Straffebestemmelsene om korrupsjon 
omfatter også smøring og bestikkelse, som 
begge skaper skjulte avhengighetsforhold som 

kan påvirke beslutningsprosesser og gi fordeler 
som ikke oppnås i fri konkurranse. 
 Korrupsjon som skjer i et selskaps 
regi, kriminaliserer enkeltindivider. Den som får 
beskjed om å bestikke for å skaffe seg informa-
sjon eller påvirke beslutningen hos en potensiell 
oppdragsgiver, blir selv delaktig i aktiv bestikkel-
se. Den som mottar bestikkelse, mottar en fordel 
som ofte er skjult og som skaper avhengighets-
forhold som kan misbrukes ved seinere anlednin-
ger.     
 Det er nær sammenheng mellom kor-
rupsjon, regnskapsmanipulasjon og hvitvasking.
Blant annet fordi den som gir bestikkelsen, må 
kamuflere den fordel som gis. Mottakeren må 
samtidig skjule fordelen eller gjøre den om til en 
“lovlig” fordel gjennom hvitvasking.    
Begrepene brukes derfor om hverandre, ofte for 
å fordømme en handling.
 Korrupsjon gir mulighet for uberettiget 
vinning. Selv om temaet stadig hyppigere refere-
res i medier, hevder Økokrim at det ennå er lav 
oppdagelsesrisiko fordi avdekkingsressursene er 
for få. Konsekvensene av å bli tatt for korrupsjon 
er imidlertid blitt større.

Strengere lovverk knyttet til korrupsjon
I løpet av mindre enn 10 år har det skjedd en 
dramatisk endring av regelverket knyttet til kor-
rupsjon
 Inntil inntektsåret 1995 oppnådde norske 
bedrifter skattefradrag for smøring og bestikkel-
ser i utlandet. Dette ble ansett for å være utgifter 
til inntekts ervervelse. 
 1.januar 1999 ble de samme handlinger 
som tidligere ga skattefradrag, straffbare etter 
straffelovens §128, med en strafferamme på 
fengsel i 2 år. Bestemmelsen ble inntatt i straf-
feloven som følge av at Norge ratifiserte OECD 
konvensjonen av 21. november 1997 om bestik-
kelser av utenlandske offentlige tjenestemenn. 
 4. juli 2003 kom så de gjeldende straf-
febestemmelser om smøring, bestikkelse og kor-
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rupsjon, og dessuten påvirkningshandel. De nye 
bestemmelsene utvidet området for straffbare 
handlinger, og rettet seg mot korrupsjon i både  
offentlig sektor og privat næringsvirksomhet, 
både her i landet og utenlands. Bestemmelsene 
framgår av straffelovens §276 a (aktiv og passiv 
korrupsjon), §276 b (grov korrupsjon) og §276 
c (påvirkningshandel), og ble innført som følge 
av at Norge ratifiserte Europarådets strafferetts-
lige konvensjon mot korrupsjon 27. januar 1999. 
Norge forpliktet seg dermed til å ha effektive, for-
holdsmessige og forebyggende straffesanksjoner 
mot korrupsjon som er begått i privat nærings-
virksomhet og i offentlig sektor.  
 Korrupsjon defineres i følge straffeloven 
som det ”å gi/tilby eller kreve/motta/akseptere 
en utilbørlig fordel i anledning stilling, verv eller 
oppdrag”. Korrupsjonsbestemmelsene kom-
mer til anvendelse på både ”aktive” og ”passive” 
korrupsjonshandlinger, og gjelder både giver 
og mottaker. Loven skiller ikke mellom korrup-
sjonshandlinger i offentlig og privat sektor,  slik at 
reguleringen søker å ramme korrupsjon i begge 
sektorer med samme tyngde.
 Det er altså ikke et vilkår at den utilbør-
lige fordelen kan knyttes til en bestemt handling 
eller unnlatelse. Det er tilstrekkelig at fordelen har 
sammenheng med en persons stilling, verv eller 
oppdrag. Straffebestemmelsene likestiller korrup-
sjon i offentlig og privat sektor, og strammeram-
men er fengsel i inntil 3 år, med 10 år for grov 
korrupsjon. 
  Samtidig ble det også innført bestem-
melser som rammer påvirkningshandel. Disse 
bestemmelsene setter forbud mot å gi/tilby eller 
kreve/motta/akseptere en utilbørlig fordel for å 
påvirke en annen persons utføring av stilling, 
verv eller oppdrag. Slik ulovlig påvirkningshandel 
kan forekomme i tilfeller hvor en person hevder 
å være i stand til å påvirke en beslutningstaker, 
og utnytter denne stillingen til å kreve eller motta 
utilbørlige fordeler.
 De norske bestemmelsene går lenger 

enn det internasjonale avtaler strengt tatt krever i 
å kriminalisere korrupt atferd. Dette gjelder særlig 
i forhold til utilbørlig påvirkningshandel og korrup-
sjon i privat sektor. Det er fordi lovgiver ønsket 
like effektive virkemidler mot korrupsjon i privat 
sektor som ved korrupsjon i offentlig virksomhet.
 Regjeringens handlingsplan fra 2004 mot 
økonomisk kriminalitet inneholder flere tiltak for å 
bekjempe korrupsjon. Blant annet framgår det at 
Regjeringen vil følge opp anbefalinger som gis av 
OECD og GRECO (Group of States against Cor-
ruption). 
 
Grenseoppgangen mellom lovlig kundepleie 
og ulovlig påvirkning av beslutningsproses-
sen
Straffelovens bestemmelser om korrupsjon med-
førte et paradigmeskifte når det gjaldt grenseset-
ting i forhold til ulovlig kundepleie, lobbyvirksom-
het og annen påvirkning av beslutningsprosesser.  
 Hvor grensen må settes for ulovlig leve-
randørpåvirkning, er ikke endelig avklart. Utvik-
lingen innen lovgivning og rettspraksis på dette 
området viser markante endringer i samfunnets 
syn på korrupsjon. Det som for få år siden var 
lovlig, er nå blitt straffbart. Nødvendig kunnskap 
om risiko ved forretningsdrift i Norge og  utlandet 
omhandler derfor også kunnskap om risiko for 
tap av omdømme og straffeansvar for smøring, 
bestikkelse og korrupsjon. 
 Utsagn i pressen fra ØKOKRIM-sjef 
Einar Høgetveit innebærer at kundepleie ennå 
vil være akseptabelt når det skjer under åpen-
het, innenfor rimelighet og ikke i tilknytning til en 
situasjon som kan oppfattes å bidra til noen ”util-
børlig fordel”. Et viktig poeng er uansett å gjøre 
seg kjent med de egne reglene som er fastsatt 
hos kunder og  samarbeidsparter. Det er dårlig 
kundepleie og dårlig samarbeid å ta initiativ til 
handlinger som kommer på kant med slike regler.      
 
”Offensiv holdning mot korrupsjon”
Ett av punktene i RIFs Norm for god forretnings-
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skikk er  ”RIF firmaenes ledere og medarbeidere 
skal  innta en offensiv holdning mot korrupsjon.” 
Siden korrupsjon ikke har vært oppfattet som noe 
stor problem i det hjemlige byggemarked, har 
formuleringen inntil nylig muligens ikke fått bred 
oppmerksomhet i RIF-miljøet. Nå er det imidlertid 
en ny virkelighet som krever en helt annen hold-
ning. Og uttrykket offensiv  innebærer at det ikke 
er nok å unnlate å aktivt gjøre noe galt. Det er 
også nødvendig å aktivt gjøre det som trengs for 
å forhindre eller stoppe korrupsjon. 

Hvor i et oppdrag er det korrupsjonsrisiko?
Rådgivende ingeniører er ved en rekke anled-
ninger i et oppdrag i posisjon til å bli knyttet til 
korrupsjonsutfordringer. Nedenfor er illustrert 
eksempler på dette: 

• Når oppgaven er identifisert: Det starter når 
oppdragsgiver erkjenner behov for ekstern bi-
stand for å løse sin oppgave. Hvem skal kobles 
inn i dette arbeidet ? 

• Behovet utredes: Hvor åpen bør behovsutred-
ningen være, og hvilket tankesett skal legges til 
grunn? Det kan for eksempel dreie seg om valget 
mellom nybygging eller en annen løsning som 
innebærer langt mindre omfang av prosjektering.

• Valg av løsninger: I prosjekteringsprosessen 
foreligger en rekke utfordringer knyttet til kor-
rupsjon. Dette gjelder både forholdet mellom de 
prosjekterende og valg av løsninger. Dette er 
utfordringer som kan kreve langt større bevisst-
het, enn tilfellet muligens er nå.  
 
• Spesifikasjoner utarbeides: Det at regelverket 
for offentlige anskaffelser settes forbud mot pro-
duktangivelser, illustrerer utfordringene knyttet til 
korrupsjon i denne fasen. 

• Prekvalifiseringen: For å avverge enhver kor-
rupsjonsmistanke, er det nødvendig å ha klare 
kriterier for prekvalifisering.

• Anbudsinnbydelsen: Dette er tilsvarende situa-
sjon som ved prekvalifiseringen.  

• Tilbudene kommer inn: Som rådgivende inge-
niører selv ofte erfarer, er det nødvendig med 
klare, forhåndsbestemte og etterprøvbare krite-
rier, for objektiv vurdering

• Avvisning av anbud/annullering av anbudsinn-
bydelse: Det skal foreligger klare betingelser for 
eventuelle beslutninger om avvisning/annullering.

• Oppsplitting av kontrakter i mindre kontrakter: 
Dette er forhold som er regulert i regelverket for 
offentlige anskaffelser, med forbud mot oppsplit-
ting for å omgå regelverket. 

• Innstilling om valg avleverandør: Slikt innstil-
lingsdokument må utformes som et åpent do-
kument, med utgangspunkt i klare kriterier som 
foreligger på forhånd, og der eventuelle spesielle 
forhold ved de enkelte tilbud tydeliggjøres.

• Valg av leverandør: Dette må gjøres med klar 
referanse till innstillingsdokumentet.

• Kontraktsinngåelsen: Kontrakt må utformes slik 
at det ikke legges føringer for fordeler for noen, 
og det bør være en egen gjennomgang av kon-
traktteksten for å sikre dette.

• Endringer og tillegg: Som del av kontrakten, 
må det utformes klare kriterier for håndtering av 
endringer og tillegg.
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• Feil og mangler som ikke forfølges: Det må  
utformes klare prosedyrer for kontroll, avviks-
håndtering og dokumentasjon som sikrer oppfyl-
ling av kontrakt.

Skjerpet praksis ved offentlige anskaffelser 
Det å innta en offensiv holdning til korrupsjon, 
forutsetter altså flere typer tiltak, der det grunn-
leggende er å være kjent med de aktuelle lover 
og regler. Et annet grunnleggende element er 
rådgiveres omsorgsforpliktelser overfor sine 
oppdragsgivere, dvs det å ivareta oppdragsgi-
vers ve og vel, også utover det som eksplisitt er 
beskrevet i avtale. Dette kan blant annet kreve 
at en sier tydelig i fra til oppdragsgiver, eventuelt 
også til andre når det synes påkrevet, dersom en 
er oppmerksom på forhold ved oppdragsgivers 
opptreden som kan oppfattes å være lovstridig.
 Ett slikt forhold er brudd på regelverket 
om offentlige anskaffelser. Dette er spesielt viktig, 
i og med at offentlige anskaffelser dreier seg om 
fellesskapets ressursbruk. Flere aktuelle  tilfeller 
har ført til økende kritisk oppmerksomhet om de 
som er involvert i slike anskaffelser.  
 1. januar 2007 ble Lov om offentlige an-
skaffelser endret, med blant annet bestemmelse i 
§7b om at oppdragsgiver kan ilegges overtredel-
sesgebyr dersom denne eller noen som handler 
på dennes vegne foretar en anskaffelse som ikke 
er kunngjort i henhold til ”Reglene om kunngjø-
ring i forskrifter gitt i medhold av loven.” Stør-
relsen på overtredelsesgebyret vil variere med 
grovheten, og kan være opp mot 15 prosent av 
anskaffelsens verdi. 
 Denne bestemmelsen må sees i forhold 
til de grunnleggende krav i lovens §5 om at ”En 
anskaffelse skal så langt det er mulig være basert 
på konkurranse.” Videre bl.a. at ”Oppdragsgiver 
skal ikke dele opp en planlagt anskaffelse i den 
hensikt å unngå at bestemmelser gitt i eller i 
medhold av denne lov kommer til anvendelse.” 

 Rådgiveres omsorgsforpliktelse innebæ-
rer å aktivt forholde seg til disse regler og melde 
i fra til oppdragsgiver, eventuelt også til RIF, 
dersom reglene oppfattes å ikke bli fulgt. Dette 
kan innebære å miste en fordel en tidligere har 
oppfattet å ha som ”husrådgiver”. En tett rela-
sjon uten konkurranse ved offentlige oppdrag 
kan imidlertid kaste mistankens skygge over de 
involverte.  
 
En ny virkelighet - også for rådgivende inge-
niører
Endringer i lovverket innebærer en ny hverdag 
for rådgivende ingeniørers markedssituasjon. 
Konsekvensene av lovbrudd i forhold til korrup-
sjon og påvirkningshandel er svært store. Selska-
pet kan bli ilagt foretaksstraff og personer  kan få 
personlig straff. 
 Leverandører som er dømt for korrup-
sjon, vil dessuten automatisk bli ekskludert fra 
en hver offentlig anbudskonkurranse, jf forskrifter 
om offentlige anskaffelse §11-10 (1) bokstav e og  
§20-12 (1) bokstav e . I bestemmelsene framgår 
det at oppdragsgiver skal avvise leverandører 
som: ”oppdragsgiver kjenner til er rettskraftig 
dømt for deltakelse i en kriminell organisasjon 
eller for korrupsjon, bedrageri eller hvitvasking av 
penger, og hvor ikke allmenne hensyn gjør det 
nødvendig å inngå kontrakt med leverandøren.”
 Selskaper som blir knyttet til korrupsjon, 
vil dessuten bli påført et vesentlig omdømme-
tap. Likeledes vil RIF-bransjen kunne påføres 
omdømmetap og svekket evne til å arbeide for 
RIF-fellesskapets beste. 
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”VÆR VARSOM” – Anbefalinger fra RIF til bedriftene mot korrupsjon
På bakgrunn av hva korrupsjonsforhold kan innebære for RIFs medlemsfirmaer og medarbeidere, og 
dessuten de omsorgsforpliktelser rådgivende ingeniører har overfor oppdragsgivere som eventuelt 
bryter relevant lov- og forskriftsverk, har RIF utarbeidet et sett anbefalinger i form av ”vær varsom” 
– plakat. Dette ble 17. januar 2007 sendt sammen med brev til styrelederne i RIFs bedrifter.  
 I brevet står det blant annet at ”Det tas som en selvfølge at alle selskaper og alle ansatte til en 
hver tid opptrer i overensstemmelse med norske og internasjonale lover og regler. Vurderingen av hva 
som oppfattes å være korrupsjon, er skjønnsmessig og det er lite rettspraksis knyttet til de nye be-
stemmelsene i straffeloven. Dermed blir det avgjørende for vår bransje fremover at vi har en praksis 
som med god margin ligger innenfor loven, og at vi ligger i forkant med å definere en høy standard.  
 Våre handlinger skal heller ikke kunne kritiseres på etisk grunnlag. Selv om et forhold ikke er 
korrupsjon i straffelovens forstand, kan det likevel være i strid med samfunnets oppfatning av hva som 
er riktig eller galt (etikk). Dette arbeidet handler om omdømme, troverdighet og langsiktighet!” 
 ”Vær varsom”-plakaten omfatter 11 punkter.

1. Gaver
Ingen skal gi eller motta gaver eller andre forde-
ler med mindre de er helt sedvanlige, har ubety-
delig verdi og forholdet ikke er egnet til å skape 
mistanke om korrupsjon eller uakseptabel påvirk-
ning. For alle gaver og fordeler skal det utvises 
åpenhet. Det er normalt akseptabelt å gi og motta 
profileringsartikler av beskjeden verdi, forutsatt at 
tid og sted er passende. Unntak eller tvilstilfeller 
skal drøftes med overordnet. Selskapet skal alltid 
gjøre seg kjent med mottakers etiske retningslin-
jer.

2. Utgifter
Selskapet skal dekke egne utgifter i forbindelse 
med forretningsarrangementer. Selskapet skal 
heller ikke tilby forretningsforbindelser å dekke 
utgifter til reise og opphold for arrangementer 
som selskapet selv organiserer. Fordeler som 
mottas i forbindelse med vanlig representasjon, 
f. eks. middag under forsvarlige rammer, anses 
normalt akseptabelt. Tilsvarende er det normalt 
akseptabelt å bekoste arbeidslunsj eller arbeids-

middag innen rimelige rammer med forretnings-
forbindelser/kontraktsmotpart, forutsatt at tid og 
sted er passende og det er åpenhet om forholdet 
både i selskapet og hos den annen part. Man 
skal aldri delta på eller invitere til et arrangement 
i en situasjon hvor det er særlig risiko for uak-
septabel påvirkning. Unntak eller tvilstilfeller skal 
drøftes med overordnet.

3. Irregulære betalingsmidler
Ingen selskaper skal foreta eller motta betaling 
med irregulære betalingsmidler som f. eks. kon-
tanter, sjekk, bankremisse og naturalytelser. Slik 
betaling skal returneres med krav om ordinært 
oppgjør iht. faktura.

4. Skriftlighet
Et hvert avtaleforhold skal nedfelles skriftlig. 
Kontrakten skal sikre at tjenesten/leveransen er 
klart beskrevet og betalingen skal være i samsvar 
med det som leveres. Dette gjelder uavhengig av 
oppdragets størrelse eller om det er flere opp-
drag mot samme oppdragsgiver. Muntlige avtaler 

RIFs vær varsom -plakat

Anbefalinger fra RIF til bedriftene mot korrupsjon
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skal unngås med mindre det er tale om helt 
ubetydelige avtaler av praktisk art i et allerede 
skriftlig regulert avtaleforhold.

5. Offentlige anskaffelser
Dersom man er oppmerksom på at en oppdrag-
forespørsel fra offentlig oppdragsgiver ikke har 
vært konkurranseutsatt, skal selskapet skriftlig 
gjøre oppdragsgiver oppmerksom på at oppdra-
get skulle vært konkurranseutsatt.

6. Utarbeidelse av spesifikasjoner
Et selskap skal varsle oppdragsgiver dersom det 
har gitt råd vedrørende utformingen av hele eller 
deler av tilbudsgrunnlaget for en anskaffelse, og 
selskapet har til hensikt å delta i konkurransen, 
eventuelt bistå et selskap som skal delta i kon-
kurransen.

7. Mellommenn
En hver avtale med mellommenn skal være skrift-
lig og beskrive det reelle avtaleforholdet mellom 
partene, og hvor det avtalte vederlag er tilpasset 
det arbeid som etter avtalen skal utføres. Mellom-
menn er agenter, konsulenter, meglere, lobbyister 
og andre som fungerer som bindeledd mellom 
det engasjerende selskapet og en tredjepart. I 
avtalen skal det inntas et uttrykkelig krav om at 
mellommannen i utførelsen av arbeidet plikter å 
tilkjennegi at han opptrer på vegne av selskapet 
dersom noen søkes påvirket. Utbetalinger skal 
kun finne sted mot tilfredsstillende dokumenta-
sjon på utgifter og utførte tjenester, og skal føres i 
henhold til god regnskaps- og bokføringsskikk.

8. Habilitet
Ingen skal ta del i eller påvirke en beslutning 
hvis det foreligger en interessekonflikt eller andre 
forhold som kan gi grunnlag for å stille spørsmål 
ved vedkommendes uavhengighet og habilitet. 
Ingen ansatt eller hans nærstående skal kreve 
eller få særlige personlige fordeler som følge av 
vedkommendes stilling i selskapet. Private behov 

skal ikke dekkes gjennom tilbud fra selskapets 
leverandører eller kunder som er bedre enn 
alminnelig og felles tilgjengelige betingelser, med 
mindre tilbudet gjelder for alle ansatte.

9. Regnskap
Selskapets regnskapsføring skal være korrekt i 
overensstemmelse med norsk lov og god regn-
skaps- og bokføringsskikk. Dokumentasjonen 
skal aldri etterlate tvil om hva en faktura eller et 
innebetalt beløp gjelder mht. hva som faktisk er 
levert eller mottatt av ytelser eller tjenester. Ingen 
selskaper skal foreta eller motta forskuddsbe-
taling uten at forskuddet har grunnlag i skriftlig 
avtale. Forskuddet skal senere avregnes mot 
leverte varer eller tjenester på en slik måte at det 
ikke kan reises tvil ved om at forskuddet i sin hel-
het er avregnet mot leverte ytelser.

10. Hvitvasking
Alle plikter å påse og ha aktsomhet mot at trans-
aksjoner mot selskapet ikke misbrukes til hvitvas-
king eller slusing, f. eks. ved å betale en faktura 
som kan være fiktiv eller ved å viderefakturere 
andres tjenester uten at dette er skriftlig avtalt 
eller klart fremgår av fakturaen.

11. Konkurranse 
Et hvert selskap skal arbeide for en åpen og 
redelig konkurranse, og unngå en hver form for 
opptreden som kan innebære ulovlig pris- 
samarbeid, ulovlig markedsdeling eller annet som 
hindrer, innskrenker eller vrir konkurransen. 
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I brevet  til RIF-firmaenes styreledere het det 
også at ”RIF oppfordrer nå alle sine medlemmer 
om å varsle når de oppdager uregelmessigheter. 
Det er viktig at lederne skaper et betryggende 
system for intern varsling. I motsatt fall vil man 
ikke få tilstrekkelig informasjon og kan dermed 
ikke håndheve egen etisk styringsfunksjon. RIF 
vurderer å opprette et eget varslingsorgan som 
kan benyttes dersom noen av ulike årsaker ikke 
vil varsle internt eller direkte til politiet. Varsleren 
vil sikres immunitet mot sanksjoner som følge av 
varslingen, gitt at det ikke er varslet i skadehen-
sikt.”
 Fra 1. januar 2007 ble Arbeidsmiljøloven 
endret for å ivareta eventuelle kritikkverdige for-
hold i virksomheter, jf § 2-4: ”Arbeidstaker har rett 
til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomhe-
ten. Arbeidstakers fremgangsmåte ved varslingen 
skal være forsvarlig. Arbeidstaker har uansett 
rett til å varsle i samsvar med varslingsplikt eller 
virksomhetens rutiner for varsling. Det samme 
gjelder varsling til tilsynsmyndigheter eller andre 
offentlige myndigheter. Arbeidsgiver har bevisbyr-
den for at varsling har skjedd i strid med denne 
bestemmelsen.”
 Angående vern for den som varsler, heter 
det i §2.5: ”Gjengjeldelse mot arbeidstaker som 
varsler i samsvar med § 2-4 er forbudt. Dersom 
arbeidstaker fremlegger opplysninger som gir 
grunn til å tro at det har funnet sted gjengjeldelse 
i strid med første punktum, skal det legges til 
grunn at slik gjengjeldelse har funnet sted hvis 
ikke arbeidsgiveren sannsynliggjør noe annet. 
 Første ledd gjelder tilsvarende ved 
gjengjeldelse mot arbeidstaker som gir til kjenne 
at retten til å varsle etter § 2-4 vil bli brukt, for 
eksempel ved å fremskaffe opplysninger. 
Den som er blitt utsatt for gjengjeldelse i strid 
med første eller andre ledd, kan kreve oppreis-
ning uten hensyn til arbeidsgivers skyld. Oppreis-
ningen fastsettes til det beløp som retten finner 
rimelig under hensyn til partenes forhold og om-
stendighetene for øvrig. Erstatning for økonomisk 

tap kan kreves etter alminnelige regler.” 
 Arbeidsgiver har også plikt til å legge 
til rette for varsling, jf §3-6 ”Arbeidsgiver skal, i 
tilknytning til det systematiske helse-, miljø- og 
sikkerhetsarbeidet, utarbeide rutiner for intern 
varsling eller sette i verk andre tiltak som legger 
forholdene til rette for intern varsling om kritikk-
verdige forhold i virksomheten i samsvar med § 
2-4, dersom forholdene i virksomheten tilsier det.” 
 Loven innebærer at eventuelle regler i 
arbeidsavtaler om taushetsplikt ikke lenger er 
til hinder for at ansatte kan varsle om kritikkver-
dige forhold i virksomheten. Arbeidstakerne har 
fått et vern mot gjengjeldelse fra arbeidsgiveren 
ved varsling som gir dem adgang til å gå utenfor 
virksomheten med informasjon om kritikkverdige 
forhold. 
 Adgangen til å varsle om ulovlige, ir-
regulære eller uetiske handlinger er et av de 
viktigste tiltak som styret/ledelsen kan iverksette 
for å redusere risikoen for at selskapet kommer i 
situasjoner som kan skade selskapets omdømme 
eller finansielle situasjon. En offensiv holdning til 
varsling kan derfor være avgjørende.
 I mange tilfeller vil medarbeidere som 
varsler gå til andre personer i egen virksomhet. 
Men i enkelte tilfelle kan det tenkes at dette ikke 
er mulig. I andre tilfeller kan varsleren ha egne 
motiver for å gå ut med opplysninger. Det kan 
oppstå sårbare situasjoner hvor noen utenfor 
virksomheten bør identifisere informasjonen som 
framkommer. Samtidig kan det være behov for 
å motta objektive og uavhengige vurderinger av 
eventuelle tiltak som er nødvendig for å håndtere 
situasjonen. 

 Flere advokatkontor tilbyr varslingstje-
nester som ivaretar de nye kravene i arbeidsmil-
jøloven. Tjenestene kan  bl.a omfatte følgende:

• Mottak av informasjon fra ansatte. 
• Analyse av hva varslingen gjelder. 

Varsling - når det anses nødvendig
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• Umiddelbar handling dersom situasjonen 
krever det. 
• Undersøkelser om de forhold varslingen 
gjelder.        
• Søk etter informasjon, samling og sikring av 
relevant informasjon. 
• Analyse av faktiske forhold som er avdek-
ket. 
• Anbefaling om oppfølging og relevante akti-
viteter og tiltak.     
• Ivaretakelse av kravet om å bevare anony-
mitet om hvem som har varslet når varsleren 
selv setter det som en betingelse for å infor-
mere.  

RIF vurderer å opprette et eget varslingsorgan 
gjennom engasjement av et advokatfirma som 
kan benyttes dersom noen av ulike årsaker ikke 
vil varsle internt eller direkte til politiet. Varsleren 
vil sikres immunitet mot sanksjoner som følge 
av varslingen, gitt at det ikke er varslet i skade-
hensikt. Gjennom slike henvendelser vil en også 
kunne få avklart om forholdene virkelig er kritikk-
verdige i forhold til lov- og regelverk.

Med utgangspunkt i Arbeidsmiljølovens §3-6 skal 
også bedriftene selv legge til rette for varsling. 
Ekstern bistand i slik sammenheng kan blant 
være knyttet til  

• Innplassering av varslingstjenesten i bedrif-
tens etiske rammeverk. 
• Seminar for ledere og medarbeidere om 
etikk, antikorrupsjonstiltak og organisasjons-
kultur. 
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Når nye regler kommer, er det ikke bare nødven-
dig å lære disse å kjenne. Det er også nødvendig 
å avlære praksis som ikke er i tråd med det nye 
regelverket eller anbefalt opptreden. Det å gå 
gjennom dilemmaer med utgangspunkt i prak-
tiske problemstillinger og erfaringer, både for seg 
selv og sammen med kolleger, er i den sammen-
heng en nyttig læreprosess. 

Etiske dilemma forekommer i minst to ulike 
former:

 1) Situasjoner hvor gode argumenter tilsier at 
handling A er etisk riktig, mens handling B er 
etisk mindreverdig, men argumentasjonen er 
ikke slik at man enkelt kan trekke en konklu-
sjon som klart favoriserer en av handlingene.  

2) Situasjoner hvor man ut fra en etisk tan-
kegang opplever at man er forpliktet både 
til å utføre og å la være å utføre handling. 
Visse etiske normer sier at man bør gjøre A, 
mens  andre normer sier at man bør velge B. 
Argumentene for både A og B oppfattes som  
gode. Uansett hva man velger, blir det galt. 

Av og til lar etiske dilemma seg løse, andre 
ganger forblir de uløselige, selv etter grundige 
overveielser. Da ligger utfordringen i likevel å 
våge å handle, slik at etiske dilemma ikke fører til 
handlingslammelse.
 Et ekte dilemma er en situasjon hvor det 
reelt sett er vanskelig å avgjøre hva en burde 
gjøre. Det er imidlertid et falsk dilemma dersom 
det er en situasjon hvor det er forholdsvis enkelt 
å resonnere seg fram til hva en burde gjøre, 
men det kreves en kraftig viljeanstrengelse for å 
faktisk gjøre det 
 Brudd på offentlig regelverk er normalt 
ikke etisk dilemma. Det kan imidlertid oppfattes 
som dilemma hvordan en skal opptre når en kjent 
med at andre bryter slikt regelverk
 Et utgangspunkt når en står overfor di-
lemmaer, er å kunne svare på spørsmål som:  Er 

det lovlig? Skader det noen? Er det ”fair”? Er jeg 
ærlig? Kan jeg leve med meg selv? Vil jeg  kunne 
publisere min avgjørelse? 
 Dilemmaer kan i rådgivende ingeniør-
sammeheng være knyttet til flere typer faser og 
situasjoner, både generelle og knyttet til pro-
sjekter. Situasjoner hvor dette kan forekomme, 
er beskrevet foran i avsnittet Hvor i et oppdrag 
er det korrupsjonsrisiko ?  I det etterfølgende 
er det illustrasjoner på mulige dilemmaer,  som 
vi foreslår at du som leser prøver å ta stilling til. 
Praksisrådets forslag til vurderinger er samlet i 
etterkant.  

1. Leverandørkontakt
A. EN RÅDGIVER BLIR av en leverandør invitert 
på en tur til Asia for å se på produksjonen av et 
nytt produkt leverandøren har utviklet. Produktet 
vil kunne være av interesse i et prosjekt rådgive-
ren er involvert i, og som er kjent for leverandø-
ren. Rådgiveren har  kontrakt for prosjektering, 
men anbudsprosessen er ikke startet. Bør rådgi-
veren reise ?

B. EN VIktIG oppDRAGsGIVER INVItERER en 
rådgiver til å delta på et interessant faglig semi-
nar i USA, i regi av en kjent leverandør i bran-
sjen. Kostnadene ved å delta på egen regning vil 
være betydelige, og firmaets budsjett gir ikke rom 
for dette. I og med at kunden har tatt initiativ, er 
det fristende å delta, også fordi et par av konkur-
rentene antakelig deltar. Det at kunden er initia-
tivtaker, gjør det også litt “tryggere” å delta. Du 
føler at å si nei, vil  bli oppfattet som negativt, og 
kunne gå ut over firmaet ved tildeling av framti-
dige oppdrag. Bør  rådgiveren delta ?

c. EN LEVERANDøR ARRANGERER årlig golf-
turnering med påfølgende middag, der mange 
i bransjen treffes. Flere konkurrenter og viktige 
oppdragsgivere pleier å delta, og du har tidligere 
deltatt selv. Ved at så mange deltar, både kon-
kurrenter og kunder, er det kanskje greit, eller 

Etiske dilemmaer som treningsarena
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skal man bidra til at denne type arrangementer 
forsvinner, ved å avstå?

2. Kundepleie
A. FIRmAEt øNskER Å pRoFILERE seg gjennom 
idretts- og/eller kultursponsing, og kombinere 
dette med mulighet til å invitere kunder på kjøpte 
plasser. Er dette greit ?

B. EN kREVENDE stAtsRÅD i et utenlandsk mi-
nisterium som er en stor klient, spør om sønnen, 
som er utdannet i USA og kommet hjem uten å 
ha fått jobb, kan få ansettelse ved rådgiverfirma-
ets kontor - underforstått med en god lønn. Kon-
toret har egentlig ikke bruk for sønnen eller hans 
kompetanse. Hva bør rådgiverfirmaet gjøre ?

c. UtENLANDskE oppDRAGsGIVERE med an-
nen kulturell bakgrunn kan forvente en betydelig 
oppvarting og påspandering av middager m.m. 
når de kommer på besøk.  Skal rådgiverfirmaer 
være med på dette, selv om det ikke er i henhold 
til hjemlige normer?

3. Tilbudsfase
A. FIRmAEt FÅR hENVENDELsE om et oppdrag 
som en vet ikke har vært utlyst gjennom vanlige 
kanaler. Firmaet spør ikke kunden om hvorfor, 
men gir pris, får oppdraget  og gjør jobben. Er 
dette greit ?

B. FIRmAEt ER kjENt med at et konkurrerende 
rådgiverfirma får et oppdrag som ikke er utlyst. 
Hvordan ska firmaet forholde seg til dette? 

c. FIRmAEt FÅR tILDELt oppdrag av et velre-
nommert prosjektlederfirma, der man kjenner den 
aktuelle prosjektleder godt.  Oppdragsgiver er en 
halvoffentlig virksomhet som er kjent for å ikke 
ha offentlig utlysning på alle oppdrag. Utlysning 
kan medføre at opprinnelig tidsplan blir vanske-
lig å opprettholde for oppdragsgiver. Skal man 
sette prosjektlederfirmaet i en vanskelig situasjon 

ved å varsle at oppdraget skulle vært utlyst, og 
dermed muligens miste oppdraget? 

D. FIRmAEt FÅR FoREspøRsEL fra en offent-
lig oppdragsgiver om et prosjekt som klart bør 
være større enn grenseverdien 500’ i regelverket 
for offentlige anskaffelser. Firmaet legger inn en 
pris på 480, ’ vel vitende om at oppgaven egent-
lig krever mer. Kunden er også inneforstått med 
dette, men aksepterer tilbudet, basert på ”det 
beste for ham”. Prosjektet starter, og det produ-
seres endringsmeldinger ”etter behov”. Er dette 
greit ?

4. Prosjektfase
A. RÅDGIVER hAR FoREstÅtt anbudsinnby-
delse, og er bedt av oppdragsgiver å vurdere de 
innkomne anbudene. Ved gjennomgangen kom-
mer det fram at én av anbyderne har informasjon 
som bare kunne ha kommet fra oppdragsgivers 
prosjektleder i tilbudsperioden og de andre 
tilbudsgiverne ikke kunne ha visst om. Informa-
sjonen gjør at vedkommende tilbyder blir mest 
konkurransedyktig. Hva bør rådgiveren gjøre ?

B. RÅDGIVER hAR FÅtt som oppgave for et 
offentlig selskap KS å gjennomføre anbudspro-
sess etter reglene for offentlige anskaffelser. Ved 
anbudsåpning viser det seg at daglig leder av 
KS sitter i styret for en av anbyderne. Hva bør 
rådgiver gjøre, og hva vil være hans anbefaling 
for videre prosess?

c. EN RÅDGIVER skAL VURDERE og lage inn-
stilling på tilbud fra flere entreprenører på et 
prosjekt. Det er ikke stor forskjell i pris og alle 
entreprenørene er velkvalifiserte firma. En av 
entreprenørene vil være oppdragsgiver i et annet 
stort prosjekt som rådgiveren er svært interessert 
i. Ved å tildele oppdraget til denne entreprenøren, 
kan han kanskje håpe på positiv motytelse når 
entreprenøren skal inngå kontrakter med rådgi-
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vere på et seinere tidspunkt. Skal han la dette 
påvirke sin avgjørelse?

D. RÅGIVERFIRmAEt hAR rørprodusenter, gros-
sister og andre leverandører som private kunder. 
Seinere møtes de samme firmaene i offentlige 
anbudssammenheng,  der rådgiverfirmaet repre-
senterer kommune eller interkommunale selska-
per. Er dette problematisk, og hvilke krav bør det 
stilles til rådgiverfirmaet ?

E. RÅDGIVERs sVoGER DRIVER et entreprenør-
selskap. Selskapet er aktuelt for å gi anbud på 
bygging av et næringsbygg der rådgiveren skal 
gjennomføre anbudsprosess. Hvordan bør dette 
håndteres overfor oppdragsgiver? 

F.  FIRmAEt hAR FÅtt oFFENtLIG oppdrag på 
ordinær måte gjennom  konkurranse. Oppdrags-
giver ønsker at firmaet skal utføre arbeid på et 
”beslektet” oppdrag som han ikke ønsker å lyse 
ut i konkurranse, men fakturere det opprinnelige 
oppdraget mens ekstra honorar avregnes gjen-
nom endringsmelding. Hva er din holdning til 
dette ?
Hva er din vurdering av dilemmaene ovenfor?  
 
 
Praksisrådets vurderinger:
1A. Rådgiveren vil gjennom bedriftsbesøket få 
innsikt som prosjektet kan være tjent med, men 
bør likevel  avstå fra å reise, med mindre  reisen 
bestilles og dekkes av oppdragsgiver.

1B. Gitt at oppdragsgiver inviterer og betaler, bør 
dette være greit. Invitasjonen bør imidlertid bli 
rettet mot firmaet, og ikke person som kan opp-
fattes å få en fordel.

1c. Selv om slike arrangement kan bidra til å 
fremme kommunikasjon og samarbeid ved pro-
sjektgjennomføringer, bør en avstå dersom ikke 
kostnadene dekkes av eget firma,

�A. Det kan være positivt at firmaet ønsker å pro-
filere seg gjennom ulike former for sponsing. Ut i 
fra fra RIFs Vær varsom-plakat, bør en imidlertid 
ha en kritisk holdning til det å invitere kunder til 
slike arrangement.

�B. Selv om dette vil kunne styrke forholdet til 
kunden, bør svaret bør være nei.

�c. Regelverket omfatter både utland og hjem-
land, og nivå for påspandering bør i prinsippet 
være det samme nøkterne. Det  kan imidlertid  
være noe større romslighet med representasjons-
middag ved slike besøk. Et godt supplement 
/alternativ kan likevel være mer tid til opplevelser 
som besøk på severdigheter, naturopplevelser, 
guiding eller andre tilsvarende aktiviteter.

�A. Dette er et tilfelle som ikke rammes av kor-
rupsjonsreglene, men RIFs ”vær varsom-plakat i 
forhold til rådgiverens omsorgsforpliktelse. Selv 
om oppdragsgiver er ansvarlig overfor regelver-
ket, har rådgiver en forpliktelse til å si i fra. Hvis 
oppdragsgiver sier at han er kjent med forholdet, 
men  fortsatt ønsker  at det skal gis tilbud, bør 
firmaet avstå.

�B. Dette er en parallell av tilfellet ovenfor. Saken 
bør meldes til RIF, som kan informere oppdrags-
giver om hva som forventes å være oppdragsgi-
vers praksis.

�c. Dette er også en variant av samme type 
som ovenor. Rådgiver bør varsle oppdragsgiver 
dersom denne kan komme til å gjøre noe i strid 
med regelverket. Dette gjelder også selv om det 
skaper problemer for tidsplan.

�D. Selv om det er oppdragsgiver som er ansvar-
lig for å følge regelverket,  er det  etisk uaksepta-
belt av rådgiveren å opptre på denne måten.
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�A. Tilfellet indikerer at prosjektlederen ikke har 
opptrådt i samsvar med god forretningsskikk. 
Rådgiveren bør derfor  ta dette opp med prosjekt-
lederen. Dersom denne ikke tar initiativ til endrin-
ger i anbudsprosessen, bør rådgiveren ta det opp 
med oppdragsgiver.

�B. Den aktuelle anbyder er i habilitetskonflikt. 
Rådgiver bør anbefale at anbudet forkastes. 
Dersom dette ikke tas til følge, bør rådgiveren be 
om at situasjonen protokolleres og gjøres kjent 
for anbyderne.

�c. Selv om den aktuelle problemstillingen ikke er 
ukjent, er det totalt uakseptabelt om slik vurdering 
påvirker anbudsvurderingen. Fordi situasjonen 
gir en ubevisst påvirkningsmulighet, må en derfor 
være helt klar og åpen i anbudsinnstillingen.

�D. Selv om det er utviklet forretningsmessige re-
lasjoner med leverandører, bør dette  være etisk 
uproblematisk, så lenge de offentlige oppdragsgi-
vere er gjort kjent med situasjonen, og  anbuds-
prosessene handteres åpent og profesjonelt.

�E. Oppdragsgiver bør orienteres om mulig habili-
tetskonflikt, med anbefaling om at vedkommende 
entreprenørselskap ikke inviteres til å gi anbud.

�F. Dette er ikke et dilemma. Det er etisk uaksep-
tabelt

Anbefalt prosess i de enkelte virksomheter 
Det å sikre god forretningsskikk og sikre seg mot 
mistanke om korrupsjon, er en kontinuerlig pro-
sess, med utgangspunkt i å utvikle bedriftskultur. 
Her følger forslag til tiltak i en slik prosess.

1. I utgangspunktet må det erkjennes at bedrif-
tens styre har det øverste ansvar for at det   
   etableres og praktiseres god forretningsskikk i 
bedriften.

�. Det er bedriftenes ledelse som må stå for pre-
sentasjon og dialog med medarbeiderne om 
   god forretningskikk. Ledelsen må framstå som 
et troverdig forbilde, og reagere  raskt og
   tydelig  om regelverk blir brutt.

�. Bedriften bør arbeide for en kultur for åpenhet 
og lærende bruk av ”ros og ris”

• med rom for  å stille spørsmål og eventu-
elt være kritisk til rådende interne regler og 
praksis
• som oppmuntrer til varsling når det anses 
nødvendig.

�. Ledelsen må bestemme seg for hvilket om-
dømme bedriften skal ha, og nedfelle dette i en 
    plattform  som beskriver bedriftens visjon og 
verdier.

�. Det må utformes og vedtas et regelverk for god 
forretningskikk. Dette kan med fordel 
    gjøres med utgangspunkt i RIFs Norm for god 
forretningskikk og RIFs utsendte ”vær 
    varsom”-plakat. Sentrale punkter i et slikt 
regelverk vil være 

• Virksomhetens visjon
• Beskrivelse av virksomhetens verdier
• Hva som forstås med lojalitet,  og hvem skal 
de ansatte være lojale mot
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• Rollekonflikter og spørsmålet om habilitet
• Retningslinjer for opptreden overfor kunder, 
leverandører, samarbeidspartnere og myndig-
heter i samsvar med lovbestemmelser
• Om informasjonshandel, påvirkningshandel 
og bruk av lobbyister
• Varsling av kritikkverdige, uetiske og ulovlige 
forhold

�. Det interne regelverket må gjøres kjent og for-
ståelig hos alle medarbeiderne. Medarbeiderne  
bør også ansvarliggjøres gjennom en egenerklæ-
ring. 

7. Korrupsjonsrisiko og sårbarhetsvurderinger 
ved ulike sider av bedriftens virksomhet bør     
identifiseres, og nødvendig sikringspraksis klar-
legges og formidles.

�. Bedriften bør legge opp til, og oppdragsgivere 
bør oppfordres til, dualismeprinsippet ved leve-
randørrelasjoner, dvs at man skal unngå å opptre 
alene med en leverandør på reiser, i møter, på 
befaringer, i forhandlinger etc., for å reduserer 
muligheten/fristelsen/mistanken om uredelighet i 
relasjonen. 

�. Håndheving av eksternt og internt regelverk, 
med eventuell avlæring av tidligere praksis og 
innlæring av ny nødvendig praksis, bør innøves 
gjennom dilemmatrening. 

10. Internt regelverk hos kunder og nære sam-
arbeidsparter bør gjøres kjent for de medarbei-
derne det angår, med melding om at også  det 
skal respekteres.

11. I tråd med Arbeidsmiljøloven, må det utarbei-
des rutiner for intern varsling, eller andre tiltak 
som legger forholdene til rette for intern varsling, 
om eventuelle kritikkverdige forhold i virksomhe-
ten. 

1�. Arbeidet for god forretningsskikk og mot kor-
rupsjon bør integreres i virksomhetens styrings-
system, med blant annet følgende elementer:

• Personalpolitikk mht ansettelse, opplæring, 
informasjon, rettigheter og plikter
• Valg av kunder
• Utforming av tilbud og avtaler
• Tjenestene som leveres
• Valg av og samarbeid med samarbeids- 
parter
• Risiko- og sårbarthetsvurderinger
• Innkjøp av varer og tjenester 
• Kontroll og avvikshåndtering
• Regnskapsførsel og protokollering

1�. Det må erkjennes at det dreier seg om en 
kontinuerlig prosess, både for å fange opp nye 
medarbeidere, og for å evaluere og eventuelt 
korrigere praksis og rådende grunnlag for denne 
praksis.



1�



Rådgivende Ingeniørers Forening er bransjeorganisasjonen for kvalifiserte 
rådgiverfirmaer i Norge. RIF arbeider med rammepåvirkning og bistår med-
lemsfirmaene med direkte tjenester som juridisk bistand, forsikringer, personal-
forvalting, bransjeprognoser og faglig utvikling. Hvert år utgir foreningen RIFs-
lønnsstatistikk.  280 RIF-firmaer omfatter både rådgivende ingeniører og andre 
profesjoner. 

RIF-bedriftene over hele Norge sysselsetter omlag 6300 personer. RIF-firmaer 
er underlagt en godkjenning basert på krav knyttet til firmakompetanse, forret-
ningsmessig drift, forretningsskikk, kundetilfredsstillelse og ansvarsforsikring.  
 
Internasjonal forening
RIF er den norske medlemsorganisasjonen i FIDIC og EFCA, den globale og 
europeiske foreningen for rådgivende ingeniørfirmaer. RIF er også tilknyttet  
nordiske og nordeuropeiske møteplasser for rådgiverorganisasjoner. 

RIF kompetanse
RIF har kompetanse innen jus, økonomi, forsikring og kommunikasjon. Gjen-
nom RIF-firmaene dekker RIF et vidt spekter av ingeniørfaglig kunnskap. Elleve 
lokale RIF-foreninger representerer firmaene i sine nærområder. 

www.rif.no

RIF - Rådgivende Ingeniørers Forening


