
Introduksjon: 

Litt om FTU: 

Forum for teknologi og utviklingssamarbeid (FTU) er en arena for debatt, 

nettverksbygging og informasjon. Forumet skal arbeide for at bedrifter, 

institusjoner og enkeltpersoner får en bedre innsikt i og forståelse av 

utviklingslandenes situasjon og norsk utviklingssamarbeid. 

 Forumet skal fokusere på faglige utfordringer og teknologitilpasninger.  

FTU skal også arbeide for å rekruttere nye ressurser til utviklingssamarbeid og 

arbeide for at de norske ressursene blir best mulig benyttet i de områder som 

omfattes av norsk utviklingssamarbeid. 

Forum for teknologi og utviklingssamarbeid er tilknyttet Tekna - Teknisk-

naturvitenskapelig forening og medlemskap er åpent for alle.  

 

Innledning og fakta: 

Min generasjon lærte fra barnsben av at lediggang er roten til alt ondt – i dagens 

global sammenheng kan man vel hevde at korrupsjon er roten til alt ondt. Uten 

korrupsjon hadde sysselsetningsstatestikken, kriminalitet og utviklingen i mange 

land sett annerledes ut.  

 

Opptil 20 ganger Norges bistand til de 15 største mottakerlandene unndras av 

landes rike elite.  

 

Spørsmålet vi stiller oss her er om våre politikeres fromme «Nulltoleranse 

målsetning» faktisk bidrar til å redusere korrupsjon?  

 

Eller er det en strutsepolitikk som bidrar til å dekke over problemet?  

 

Et annet spørsmål er om for stort fokus på mottaker ansvar det samme som ansvars 

fraskrivelse?  



 

Tar Norske politikere korrupsjonsproblemet på alvor – eller feier de det under 

teppet?  

 

En annen side av debatten er at vi har mange frivillige organisasjoner i Norge, men 

nesten ingen uavhengige. Så et spørsmål jeg grubler over i denne sammenhengen 

er om vi har en reel uavhengig utviklingspolitisk debatt i Norge?   

Bistand og utviklingssektoren er en sektor som berører mange i Norge og nesten 

alle er organisasjonene er avhengige av en snill stat.  

 

Inside trading er straffbart med lange fengselsstraffer, men Inside Aiding (som 

Prof. Tvedt kaller det) er «the name of the game». Gjøre dette noe med debatten?  

 

Vi har tre eminente innledere som vil belyse problemstillingen fra tre 

forskjellige vinklinger.  Vi har prøvd å lage en rød tråd igjennom temamøtet 

og vil gjerne kjøre disse sammenhengende. Vi ønsker derfor at spørsmålene 

og diskusjonen tas etter presentasjonene og oppfordrer derfor til at dere 

noterer under veis.  

 

Debatten vil bli ledet av Stein Hansen som også er første innleder: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stein Hansen: 

Sten Hansen er Partner i Nordic Consulting Group og har mer enn 40 års 

erfaring fra internasjonalt utviklingsarbeid og forskning, hvorav oppdrag for og 

forskning på norsk bistand bare er en del av bildet. Han har jobbet med 

utviklingsøkonomiske spørsmål i over 50 land og har en høy stjerne i den 

multilaterale bankverden. Blant annet vet jeg fra min tid i Manila at han er en 

ansett fagperson i Asiabanken. Min oppgave den gang vår å fremme norske 

leveranser til Asiabank prosjekter hvorav konsulenter var en del av dette. Banken 

sa at det burde være lett – har dere ikke flere av Stein Hansen?  

Stein er også forfatter av boken «Bistand og Korrupsjon». «Arbeidet med boken – 

som tok ett år – mottok ingen økonomisk støtte fra Norad eller UD;  men ble støttet 

med NOK 30000 fra Fritt Ord. Dette til tross for at boken  omhandler kanskje det 

viktigste av alle utviklingsutfordringene vi står ovenfor.  

 

Stein – ordet er ditt…. 

 

Helge Kvamme: 

Helge Kvamme er Partner i Selmer og leder av Advokatfirma Selmers 

forretningsområde Gransking og Compliance, herunder Anti-Korrupsjon. 

Kvamme har tidligere ledet PwC Gransking nasjonalt i 14 år og vært sentral i 

arbeidet med å utvikle PwCs kompetanse innen gransking og compliance. 

Her var han også deltager i PwCs globale antikorrupsjonsnettverk med særskilt 

ansvar for olje- og gassbransjen internasjonalt. Han har tidligere erfaring fra 

KRIPOS og ØKOKRIM og har arbeidet flere år i finansbransjen med 

problemstillinger tilknyttet gransking og hvitvasking. Han har ledet flere utvalg, 

blant annet Næringslivets sikkerhetsråds utvalg mot organisert kriminalitet og 

andre utvalg mot hvitvasking og økonomisk kriminalitet innen bank/finans. 

Kvamme har ledet flere av de største granskingene i Norge og flere 

store internasjonale korrupsjonssaker samt at han har vært engasjert av 

Verdensbanken som Anti-Corruption Compliance Monitor. Kvamme har master 

i Demokratibygging fra Universitetet i Bergen. 



Janne Britt Saltkjel: 

Janne Britt Saltkjel er Complience Officer i Multikonsult og har 17 års års 

erfaring fra økonomistyring, risikostyring, internkontroll og internrevisjon. Hennes 

yrkesbakgrunn omfatter bl.a. økonomistyring i Hydro og risikoanalyse og 

internrevisjon i DNB, der hun bl.a. hadde ansvar for operasjonell revisjon av 

bankens internasjonale kontorer. Deretter fulgte fem år innen rådgivning, med 

prosjekter innen foretaksstyring, risikostyring, internkontroll, antikorrupsjon og 

compliance. Oppdragene omfatter evalueringer og internrevisjoner bl.a. for 

bistandsektoren, samt utvikling og implementering av metodikk for risikostyring, 

gjennomføring av risikokartlegging og -styring, seminarer og workshops. Hun har 

de siste tre årene fokusert spesielt på antikorrupsjon, med fokus på forebygging, 

det siste halvannet året compliance officer i Multiconsult der hun har ansvar for 

selskapets Antikorrupsjonsprogram, etiske retningslinjer og Etikkrådet.  

 

 


