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Invitasjon til å delta i korrupsjonsforebyggende nettverk 

KS og Transparency International Norge har gleden av å invitere kommuner og fylkeskommuner til å 

delta i nettverk for å arbeide med å forebygge og forhindre korrupsjon i kommunesektoren.  

Gjennom prosjektet «Åpenhet, integritet og antikorrupsjonsarbeid i kommunesektoren» er målet å 

bidra til at kommuner, fylkeskommuner og kommunale bedrifter kommer i gang med et 

korrupsjonsforebyggende arbeid. Prosjektet er støttet av Kommunal- og regionaldepartementet. 

Gjennom nettverkene inviteres deltakerne til å lære om korrupsjon, dele erfaringer, diskutere 

korrupsjonsrisiko i egen virksomhet eller kommune, og utvikle metoder og gjennomføre aktiviteter 

knyttet til eget antikorrupsjonsarbeid.    

Som et ledd i prosjektet er det laget en håndbok i antikorrupsjon for kommunene, «Beskytt 

kommunen!». Den vil brukes som en del av utgangspunktet for arbeidet i nettverkene, sammen med 

annet aktuelt bakgrunnsmateriale. Håndboken følger vedlagt, og kan også lastes ned på: 

http://www.ks.no/Portaler/Etikkportalen/Antikorrupsjon/Beskytt-kommunen-handbok-i-

antikorrupsjon/ 

Det er ønskelig om kommunene deltar med 2-3 personer i nettverkene, slik at de i felleskap kan følge 

opp arbeidet mellom samlingene. Kommunens deltakelse i nettverkene bør være forankret i en 

beslutning i administrativ ledelse der det også framkommer at deltakerne får anledning til å bruke 

noe tid mellom samlingene på å følge opp, formidle og sette i gang aktiviteter i egen kommune eller 

enhet. Det stilles ikke krav om forkunnskaper for å delta i nettverkene, men det forutsettes at 

kommunene som deltar har en motivasjon for å arbeide med å forebygge og forhindre misligheter og 

korrupsjon.  

Deltakerne bør komme fra kommunens administrative ledelse eller være fagansvarlige ledere, siden 

det i oppfølgingen av arbeidet vil være en fordel med formelt lederansvar.  

Hvert nettverk vil bestå av 20-30 deltakere og gjennomføres i form av tre samlinger av én dags 

varighet. Nettverkssamlingene ledes av TI Norge og KS, og vil ha følgende innhold. 

http://www.ks.no/Portaler/Etikkportalen/Antikorrupsjon/Beskytt-kommunen-handbok-i-antikorrupsjon/
http://www.ks.no/Portaler/Etikkportalen/Antikorrupsjon/Beskytt-kommunen-handbok-i-antikorrupsjon/
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Etter første samling gjennomfører deltakerne en kartlegging av sårbarhet og sikkerhetshull i egen 

virksomhet, eller i valgt case ut fra metodikk som er presentert på samlingene. De planlagte 

aktivitetene gjennomføres.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etter andre samling følger deltakerne opp med konkrete aktiviteter i egen kommune/virksomhet.  

 

 

 

 

 

 

Første samling: Risiko og sårbarhet for korrupsjon 

 Hva er korrupsjon og hvilke risikosoner finnes i kommuner?  Presentasjon av håndboken  

 Vurdering av status i egen kommune  

 Presentasjon av aktuelle metoder og verktøy 

 Sikkerhetshull i egen kommune eller virksomhet, knyttet til  

o verdier, holdninger og kultur 

o rutiner, struktur og kompetanse 

 Eksempler og erfaringer fra egen virksomhet 

Arbeidsformen på samlingen veksler mellom formidling av kunnskap og arbeidsprosesser der 

deltakerne diskuterer korrupsjonsutfordringer og løser oppgaver med bakgrunn i situasjonen i egen 

kommune. Samlingen munner ut i at deltakerne velger et case fra egen kommune eller en aktivitet som 

skal settes i gang i egen virksomhet til  neste samling 

 

 

Andre samling: Beskytt kommunen – hvordan få det til praksis? 

 Hva har skjedd siden første samling? Deltakerkommunene presenterer egne erfaringer og 

situasjonsbeskrivelsen 

 Hvordan er arbeidet forankret i egen kommune/egen virksomhet? 

 Hvilke metoder og verktøy er utprøvd og hvordan har de fungert?  

 Hva skal til for at metoder og verktøy fungerer bedre?  

 Mål for videre arbeid 

Arbeidsformen på samlingen veksler mellom presentasjoner av lokale erfaringer, diskusjon om felles 

læringspunkter og en styrt arbeidsprosess om metode- og verktøyutvikling. Hvordan arbeide videre med 

rutiner, struktur og kompetanse samt verdier, holdninger og kultur i den enkelte kommune eller 

virksomhet? Samlingen munner ut i mål for den enkelte deltaker/kommunes aktivitet fram til neste 

samling.  

Tredje samling: Systematisk antikorrupsjonsarbeid i egen kommune/egen virksomhet 

 Erfaringer og lærdommer fra nettverkskommunene 

 Gode metoder og verktøy i et kommunalt antikorrupsjonsarbeid 

o Hvordan arbeide med verdier, holdninger og kultur?  

o Hvordan arbeide med rutiner, struktur og kompetanse? 

 Anbefalinger for et kommunalt antikorrupsjonsprogram, basert på nettverkskommunenes 

erfaringer 

 

 

 



Etter avsluttet nettverksarbeid vil lærdommene og erfaringene oppsummeres av TI Norge i 

samarbeid med KS og brukes blant annet til å revidere håndboka «Beskytt kommunen!» og i å 

videreutvikle verktøy og metoder som tilbys kommunesektoren. Erfaringene vil utgjøre et nyttig 

grunnlag i det videre antikorrupsjonsarbeidet. 

Kostnader 

Kommunene dekker selv kostnader til reise og opphold på samlingene. For øvrig er det ingen avgift 

for deltakelsen i nettverkene.  

Tidsplan 

Det settes sammen tre ulike nettverk, som avvikles etter følgende tidsplan 

 Første samling Andre samling Tredje samling 

Nettverk A 18.-19. juni 2013 Oktober 2013 Mars 2014 

Nettverk B September 2013 November 2013 Mars 2014 

Nettverk C September 2013 November 2013 Mars 2014 

 

Avhengig av påmeldingene, legges samlingene til steder i landet som gir de enkleste 

reisemulighetene for deltakerne. Første samling planlegges fra lunsj til lunsj, med overnatting. 

Påmelding  

Til Transparency International Norge v/ Tor Dølvik, dolvik@transparency.no  

Påmeldingsfrist: 21. mai 2013 

Med hilsen 

 

Sigrun Vågeng      Guro Slettemark 

administrerende direktør    generalsekretær 

KS       Transparency International Norge 

 


