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Agenda
• Litt om Multiconsult
• Hvordan vi jobber med antikorrupsjon
• Hovedelementene i antikorrupsjonsarbeidet
• Erfaringer
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Multiconsult i Norge
• 1500+ medarbeidere
• 27 kontorer inkl. Svalbard
• 7 regioner
• Datterselskaper:
-

Analyse & Strategi
Multiconsult Voss
Vestconsult (Stord)
Eierskap i Link Arkitektur AS
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Multiconsult i verden

• Prosjekter globalt

• Datterselskaper i England og Singapore
• Eierskap i selskaper i Tanzania og Uganda
• Norplan AS - internasjonalt merkenavn
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Kihansi HPP, Tanzania
Client: Tanesco
Installation: 180MW (300)
Services Provided: Feasibility
Study, Tender Docs., Detailed
Design, Construction
Supervision.
Date: 1991 – 2002
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Ruacana HP Station, Namibia
Client: NamPower
Project: Installation of 4th unit (105 MVA)
Date: 2007 – ongoing
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Multiconsults oppdrag internasjonalt
Hovedmengden av internasjonale oppdrag
• Er innen kraftbransjen
• I land med høy korrupsjonsrisiko i følge TI-index
• Med eksponering mot offentlige tjenestemenn
• Innebærer bruk av tredjeparter lokalt
• Er hel- eller delfinansiert av offentlige midler og bistandsmidler
(NORAD, EU, Verdensbanken m.fl.)
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Multiconsults oppdrag for NORAD
• Ambassadene har midlene og treffer beslutningene
• NORAD er rådgiver, trekker inn ekstern ekspertise
• Rammeavtale med NORAD om rådgivning på Energisektoren – kraft
- Kraftverk, rentbrennende ovner, solcelleløsninger – all mulig energitilgang og
produksjon
- Hele syklusen,
 Vurdering av planer fra prosjekter som søker om midler
 Midlene kan finansiere alt fra studier til bygging
 Evalueringer; impact assessments midt i eller etter et program
• Separat rammeavtale med ambassaden i Tanzania som er størst på Energi
• Kan også være på multilaterale nivåer der WB og andre er med
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Utviklingen av antikorrupsjon i Multiconsult
Pre 2010
• Verdidokumenter og
styringsdokumenter
for etisk atferd og
samfunnsansvar

2010
• Etablering av Etiske
retningslinjer
• Etablering av Etikkråd

• Antikorrupsjon del av opplæring • Oppdatert opplæring og
innleie av eksterne
spesialister
• Vanlige internkontrollrutiner
mht utbetalinger og innkjøp
• Diskresjonære vurderinger av
korrupsjonsrisiko

2011
• Avtale med Verdensbanken om
antikorrupsjonsprogram og
monitorering
• Utarbeidet veileder for antikorrupsjon («ansvarlig praksis»)
• Antikorrupsjon med i sjekklister
for oppdragsstyring
• Beslutning om innleie av ekstern
bistand til utvikling av
antikorrupsjonsprogram

• Risikovurderinger og tiltak ikke
formalisert og ikke alltid
dokumentert
9

multiconsult.no

Utviklingen av antikorrupsjon i Multiconsult
2012
• AK-policy

• Prosedyrer og verktøy for AK i
salg og i oppdrag
• Integritetsvurdering av 3. parter

• Workshops
• Dilemmatrening som e-læring
• Etablering av 100 % stilling for
Compliance funksjon

2013
• Utrulling datterselskaper
• Godkjent av Verdensbanken
• Revisjon av etiske
retningslinjer
• Forbedring av prosedyrer og
verktøy

2014 • Revidert mandat for
Etikkrådet
• Opparbeide
erfaringsdatabase
• Antikorrupsjonshåndbok
• Egenerklæring leverandører

• Opparbeide
erfaringsdatabase

• Forbedring av prosedyrer og
verktøy

• Opplæring fortsetter

• Opplæring fortsetter

• Monitorering og revisjoner

• Monitorering og revisjoner
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Hva vi snakker om når vi snakker om «Antikorrupsjonsprogrammet»
• Etiske retningslinjer og Antikorrupsjonspolicy
 «The tone at the top»
• Prosedyrer for AK i salg og oppdrag
 Operasjonaliserer policyen - omsetter prinsipper til handling
• Metode og verktøy for korrupsjonsrisikovurderinger og integritetsundersøkelser (IDD)
• Internkontrolltiltak, som egenerklæringer fra tredjeparter
 Sikrer og dokumenterer styring av risiko
• Opplæring – dilemmatrening, workshops
 Sikrer styring av risiko
• Monitorering ved revisjoner, stikkprøver og oppfølging
• Varslingskanaler
 Sikrer forbedringer
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Risikostyring – screening og risikoanalyse
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Risikovurdering ved medium eller høy risiko
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Faktorer som vurderes mht korrupsjonsrisiko
• Bestikkelser, smøring
• «Facility payments» - tilretteleggingshonorar
• Interessekonflikter, håndtering av habilitet / nærstående
• Gaver og invitasjoner / representasjon
• Innkjøp – prosess for anskaffelser, evalueringskriterier
• Kontrakter – leveranse, betalingsbetingelser, AK-klausuler
• Tredjeparter – kunder, underleverandører, agenter
• Politiske bidrag / donasjoner
• Opplæring
• Kommunikasjon - informasjon, tonen på toppen, varslingsmuligheter
• Bokføring og internkontroll
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Integritetsundersøkelser 3. parter

Fase 1: Oppsummering av tredjepartens navn,
renommé, lokalisering, rolle i prosjektet m.v.
Avhengig av konklusjon fra fase 1 gjøres fase 2:
Detaljert identifisering av «røde flagg» . Eks:
Adresse, nøkkelpersoner, stiftelsesdato,
økonomisk situasjon, referanseprosjekter
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IDD - integritetsundersøkelser
Røde flagg:
- Navn, adresse
- Bankkonto, valutasort
- Størrelse på selskapet
- Rolle i oppdraget
- Hvordan valgt til oppdraget
- Avlønning for oppdraget
- Incentiv - / bonusordninger
- Etiske retningslinjer, policy for antikorrupsjon
- Navn på eiere, ledere
- CVer
- Nærstående relasjoner,
- Politiske forbindelser
- Interessekonflikter
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Erfaringer og problemstillinger
• Medarbeidere møter problemstillinger i det daglige arbeidet ute
- passbeslag, press fra lokale politimenn, invitasjoner, gaver osv
• Saksbehandlere på giversiden vil være i utsatte posisjoner, ekstremt viktig med
kompetanse og gode kontrollrutiner
• Vanskelig å finne informasjon om hvem kunden eller tredjeparten er
- Nærstående relasjoner, interessekonflikter – hvordan kan vi avdekke slike?
- Begrenset informasjonstilgang pga språk, infrastruktur og lokale forhold
• Forsøk på å tåkelegge / endre konklusjon i rapport med konsekvenser for miljø og
helse, for å sikre viderefinansiering
• Hemmelighold av ledelse og eiere hos kunde som har mottatt bistandsmidler
• Opplever enkelte anbudsrunder som lite transparente – får ikke kjennskap til
evalueringskriterier og score, shortlister med tilsynelatende ukjente kandidater
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Men ikke alt er negativt • Enkelte selskaper har kommet langt, andre viser sterk vilje til å lære og
etterkomme våre krav
• Ofte nytter det å yte motstand - det aksepteres at vi ikke betaler og forsøkene på
korrupsjon og facilitation payments avtar
• Positive ringvirkninger: Krav fra myndighetene (pisk) og fra kundene (gulrot) øker
fokus i organisasjonen og at vi må sette krav til underleverandører
• Men finansieringskilden har også betydelig innflytelse
- Viktig med tydelige forventninger overfor mottakerne
- Kan sette konkrete krav til åpenhet, rapportering og dokumentasjon
- «Skolering» i antikorrupsjonstankegang og trening er også bistand!
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Spørsmål?
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Ansvar og organisering
• Ledelsen har ansvar for
- Tonen på toppen – og blant mellomlederne
- At styringssystemet gjør medarbeidere i stand til å håndtere korrupsjonsrisiko
• Compliance’ ansvar og oppgaver
- Forvaltning av Multiconsults etiske retningslinjer
- Forvaltning av antikorrupsjonsprogrammet inkludert bistand i vurderinger og tiltak
- Håndtering av varsler og etiske problemstillinger
- Opplæring: E-læring for alle, kurs for nyansatte, oppdragsledere, innleide konsulenter
- Leder Etikkrådet
- Generell bistand til linjen om håndtering av etisk vanskelige situasjoner
• Alle i organisasjonen har et ansvar for etterlevelse og dokumentering av etterlevelse
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