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Evaluering av Norges anti-korrupsjonsinnsats, jfr. Rapport 5/2020, september 2020.  
Plan for oppfølging av Norad/Evalueringsavdelingens anbefalinger, jfr. brev fra Norad18.09.2020. 

 

Anbefaling Tiltak (eller begrunnelse for ikke å 
følge opp) 

Ansvarlig for tiltak Tidsramme Resultat/endring/ 
kommentarer 

1. 
Utenriksdepartementet i 
dialog med berørte 
parter bør tydeliggjøre 
overordnet anti-
korrupsjonsstrategi 
og koblingene mellom 
de fire innsatsområdene 
samt vurdere 
vektleggingen mellom 
kontroll og forebyggende 
anti-korrupsjonstiltak. 
 
Ref. anbefaling nr. 1 i 
evalueringsrapporten.  

 
Utenriksdepartementet utarbeider ikke 
en anti-korrupsjonsstrategi. Dette 
prioriteres ikke nå.  
 
UD vil, i dialog med berørte parter,   
oppdatere og videreutvikle «Anti-
Corruption statement by Norway» som 
ble lansert på «International Anti-
Corruption Conference» (IACC) i 
København i oktober 2018. Rapporten 
fra «The UN High Level Panel On 
Financial Accountability, Transparency 
and Integrity» vil utgjøre en viktig 
inspirasjonskilde. 
 
Dokumentet vil i første rekke omfatte ett 
av de fire innsatsområdene i 
evalueringsrapporten:  

- arbeidet for å styrke 
internasjonale normer, 
standarder og operative tiltak for 
å forebygge og bekjempe 
korrupsjon, skatteunndragelser 

 
BÆRE/PSU 
i samarbeid med berørte 
avdelinger, seksjoner, 
stasjoner, Norad og 
departementer som  
Justis- og beredskaps-
departementet, 
Finansdepartementet 
Klima- og 
miljødepartementet og 
Nærings- og 
fiskeridepartementet. 

 
 2021 

 
FNs konvensjon mot 
korrupsjon (UNCAC), 
Artikkel 5: «Each State 
Party shall, in accordance 
with the fundamental 
principles of its legal 
system, develop and 
implement or maintain 
effective, coordinated 
anti-corruption policies 
that promote the 
participation of society 
and reflect the principles 
of the rule of law, proper 
management of public 
affairs and public 
property, integrity, 
transparency and 
accountability”.  
 
En samlet gjennomgang 
av UDs arbeid for å 
bekjempe korrupsjon ble 
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og ulovlig kapitalflyt («skitne 
penger»). 

De tre andre innsatsområdene i 
evalueringsrapporten er: 

- Nulltoleranse for økonomiske 
misligheter  

- Anti-korrupsjon som tverrgående 
hensyn 

- Anti-korrupsjon/styresett som 
mål i prosjekter/programmer, 
inkludert dialog med 
myndigheter og andre 
samarbeidspartnere.   

Disse vil bli kort  omtalt som deler av en 
bred tilnærming til anti-korrupsjon. De to 
første behandles utførlig i 
«Arbeidsgruppen om praktisering av 
nulltoleranse for økonomiske 
misligheter». Spørsmålet om vektlegging 
mellom forebygging og kontroll i anti-
korrupsjonsarbeidet behandles i den 
gruppen.  
 
Dokumentet skal fungere som en felles  
plattform for arbeidet som skisseres 
under pkt. 2 nedenfor. Det skal også 
kommunisere norske posisjoner til 
eksterne samarbeidspartnere. 
  

gitt i Rapport til 
Stortinget om Samstemt 
politikk for bærekraftig 
utvikling 2017:   
Bærekraftsmål 16.5: 
Oppnå betydelig 
reduksjon i alle former 
for korrupsjon og 
bestikkelser, jfr. Prop. 1 S 
(2017 – 2018), s. 362 - 
380.  
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Interne opplæringstiltak i regi av UKS 
vurderes.  
 

2.  
Utenriksdepartementet 
bør videreføre arbeidet 
for en mer ambisiøs 
global 
antikorrupsjonsagenda 
og styrke regelmessig 
anti-korrupsjonsdialog 
med partnerland. 
 
Ref. anbefaling nr. 5 i 
Evalueringsrapporten.  

 
Norge er en pådriver i det internasjonale 
arbeidet for nasjonal ressursmobilisering 
i utviklingsland og den internasjonale 
innsatsen mot korrupsjon, 
skatteunndragelser og ulovlig kapitalflyt.  
 
De viktigste arenaene er FN (UNODC og 
FNs generalforsamling), OECD og 
utviklingsbanker. Arbeid foregår også i 
andre fora som Europarådet og OSSE.  
 
Noen av de viktigste temaene er 
utfordringer og løsninger knyttet til  

- Trygge havner 
- Kompliserte selskapsstrukturer 

og skjulte eiere 
- Tilretteleggere som ikke holdes 

ansvarlig 
- Straffrihet 
- For sen framgang i arbeidet med 

å returnere urettmessig 
ervervede midler til rettmessige 
eiere 

- Vanskelige arbeidsforhold for 
sivilt samfunn, media, akademia 

 
BÆRE/PSU i samarbeid med 
berørte avdelinger, 
seksjoner, stasjoner, Norad 
og departementer. 

2021  
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- Behov for å styrke eksisterende 
juridiske og institusjonelle 
mekanismer, herunder for 
gjennomføring av forpliktelser  

- Behov for å 
videreutvikle/etablere nye  
normer, standarder og operative 
tiltak. 

 
Et eller flere posisjons-/budskapsnotat 
vil bli utarbeidet. Det vurderes om disse 
kan gjøres offentlige. 
 
De viktigste prosessene framover er:  

- Oppfølging av FACTI-panelets 
rapport som ble publisert  
25.02.2021 

- FNs Generalforsamlings 
spesialsesjon om anti-korrupsjon 
(UNGASS 2021) 02. - 04.06.2021. 
Forhandlinger om den politiske 
erklæringen pågår. 

- Det niende statspartsmøtet 
(COSP 9) om FNs anti-
korrupsjonskonvensjon, 13. – 
17.12.2021.  

- Oppfølging av rammeverket for 
finansiering for utvikling (Addis 
Abeba-Agendaen), med vekt på 
videre institusjonell forankring og 
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økt ressursmobilisering, 
skattesamarbeid, bekjempelse av 
korrupsjon og ulovlig kapitalflyt. 

 
Dialogen med og støtten til sivilt 
samfunn, media og akademia 
videreføres.  
 
Evalueringen anbefaler en styrket dialog 
om anti-korrupsjon med privat sektor.  
Enhet for næringsfremme/KNP-
avdelingen vil bli invitert til å gi innspill til 
hvordan dette kan styrkes og 
systematiseres innenfor rammen av 
arbeid med ansvarlig næringsliv (CSR). 
 
Evalueringen anbefaler at ambassader 
styrker dialogen med partnerland om 
anti-korrupsjon. Dialog er også viktig 
med land utenfor gruppen av 
partnerland. Dialogen kan omfatte bl.a. 
gjennomføring av UNCAC nasjonalt, 
faglig samarbeid og posisjoner i 
internasjonale fora hvor anti-korrupsjon 
står på dagsordenen.  
UD/REG vil bli invitert til å gi innspill til 
hvordan dette kan styrkes og 
systematiseres, inkludert hvilket format 
som er hensiktsmessig for denne typen 
dialog om anti-korrupsjon.  
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I forsøk på å få framgang i internasjonalt 
arbeid for å fremme finansiell integritet 
for bærekraftig utvikling, kan det være 
formålstjenlig å intensivere dialog og 
alliansebygging med en rekke land, 
herunder nordiske land.   
 
  

3.  
Norad bør tilrettelegge 
for overordnet 
planlegging og 
rapportering av 
resultater 
fra anti-
korrupsjonsarbeidet 
samt 
tilrettelegge for læring 
og 
informasjonsutveksling. 
 
Ref. anbefaling nr. 3 og 4 
i Evalueringsrapporten 

 
Utenriksdepartementet legger til rette 
for at overordnet planlegging og 
rapportering av resultater fra 
antikorrupsjonsarbeidet integreres i 
eksisterende forvaltningssystemer og –
rutiner, herunder: 

- Strategiske satsinger på 
ordningsnivå 

- Partnervurderinger 
- Risikovurderinger 
- Rapporteringskrav 
- Oppfølging 
- Årlige møter 
- Gjennomganger og evalueringer 
- Resultatrapportering 
- Eventuelt som en ny modul i 

forvaltningsgjennomganger, 
basert på en risikovurdering. 

 

 
Avdeling for kompetanse og 
ressurser/Enhet for 
tilskuddsforvaltning i 
samarbeid med Norad. 

 
2021 

 
Anbefalingen er rettet 
mot Norad, men det er 
UD som har ansvar for 
overordnet planlegging 
og rapportering om 
resultater fra 
antikorrupsjonsarbeidet, 
samt tilrettelegging for 
læring og 
informasjonsutveksling 
gjennom 
forvaltningssystemer og 
rutiner (GMA). Dette 
skjer i samarbeid med 
Norad. 
 
Norad skal også 
operasjonalisere dette i 
sitt eget forvaltnings-
arbeid og for de 
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Etterlevelsen av systemiske krav styrkes 
gjennom opplæring og 
informasjonsutveksling, herunder 

- Kursing (UKS) 
- Oppfølging av enkelte seksjoner / 

enheter 
- Eventuelt støttebesøk ved 

ambassadene 
 
Relevante anbefalinger fra 
arbeidsgruppen om praktisering av 
nulltoleranse for økonomiske misligheter 
skal gjennomføres. 

tilskuddsmidlene som er 
delegert til Norad. 

4.  
Norad bør styrke 
utføring og oppfølging av 
strategi på tiltaks-, 
sektor- og landnivå. 
 
Ref. anbefaling nr. 2, 3 
og 4 i 
Evalueringsrapporten 

 
Utenriksdepartementet legger til rette 
for bedre utføring og oppfølging av 
antikorrupsjon på tiltaks-, sektor og 
landnivå. 
 
Dette skal, som nevnt over, så langt som 
mulig realiseres innenfor eksisterende 
forvaltningssystemer. Utover dette vil 
mer samordning kunne oppnås f.eks. i 
sammenheng med budsjettarbeidet og, 
porteføljegjennomganger. 

 
Avdeling for kompetanse og 
ressurser/Enhet for 
tilskuddsforvaltning i 
samarbeid med Norad og 
med fagavdelingene (REG og 
BÆRE) i UD for region- eller 
sektorspesifikke tiltak  

 
2021 

 
Anbefalingen er rettet 
mot Norad, men det er 
UD som har det 
overordnete ansvaret for 
utføring og oppfølging av 
strategi på tiltaks- 
sektor- og landnivå. 
Dette skjer i samarbeid 
med Norad. 
 
Norad skal også 
operasjonalisere dette i 
sitt eget 
forvaltningsarbeid og for 
de tilskuddsmidlene som 
er delegert til Norad. 
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