
1. Ambassadene skal granske mislighold 
Norge vil midlertidig styrke ambassader for å følge opp FN-organisasjoner og Verdensbankens bruk 
av norske penger. 
Det er noen ganger ikke nok å følge opp organisasjonene gjennom hovedkvarterene og styrearbeid. 
Med dette tiltaket vil vi undersøke mer systematisk hvordan multilaterale organisasjoner forvalter 
norsk støtte.  

 
2. Krav om beskyttelse av varslere 

Norge vil kreve beskyttelsesgarantier for varslere om misligheter i multilaterale organisasjoners 
styrende organer.  
Alle nye rammeavtaler Norge signerer med multilaterale organisasjoner vil vi kreve garantier for 
beskyttelse av varslere.  

 
3. Krav om samarbeid og informasjonsutveksling 

Norge vil fra i dag kreve en avtale mellom kontrollenhetene i multilaterale organisasjoner som 
mottar betydelig støtte fra Norge, og Sentral kontrollenhet i UD for å sikre rask og konfidensiell 
informasjonsutveksling. Vi vil også kreve årlige møter om pågående saker, risikobildet og 
kontrollplaner. 
I tillegg til nye rammeavtaler, vil vi søke å få tilleggsavtaler som inneholder  disse kravene. Det er 
avgjørende for Norge å ha tilgang på informasjon om mislighold som angår norske penger.  

 
4. Styrke FNs egen innsats for å bekjempe korrupsjon 

Norge vil gi 5 millioner kroner årlig de neste 4 årene til OIOS Trust Fund for å styrke kontrollen med 
humanitær bistand mv gjennom FN.  
Organisasjonene har en plikt til å bekjempe korrupsjon og mislighold. Norge ønsker å gjøre FNs eget 
kontrollorgan med ansvar for bl.a. humanitær bistand enda sterkere. 

 
5. Be om at det lages bedre analyser for å hindre korrupsjon i Verdensbanken 

Norge vil ta initiativ overfor Verdensbanken om felles risikoanalyser på landnivå. 
 
6. Doble antall stikkprøver 

Sentral kontrollenhet i UD vil i 2014 fordoble antallet stikkprøve med partners bruk av norske 
penger i forhold til i år.  
Stikkprøver er et viktig instrument som tillegg til varslingsmuligheten. Erfaringen med 
stikkprøvekontroller er meget god, og Norge vil med dette fordoble aktiviteten. Fokus vil være de 
områder der risikoanalyser viser at det kan være en underrapportering av mislighold. 

 
7. Tredoble antall spesialrevisjoner av frivillige organisasjoner 

Sentral kontrollenhet tar større styring over spesialrevisjoner av mislighetssaker knyttet til frivillige 
organisasjoner. Budsjettet blir tredoblet i forhold til i år.  
Dette skal også på sikt øke insentivene for varsling i og med at UD vil i noen tilfeller påta seg 
kostnaden ved granskningen. 

 
8. Øke kompetansen til korrupsjonsbekjempelse 

UD vil innkalle organisasjoner som mottar store tilskudd fra UD til årlige, faglige seminarer om 
bekjempelse av misligheter i utviklingshjelpen. 
Seminarene skal være arenaer for å utveksle erfaringer og beste-praksis for systemer for å avdekke 
korrupsjon og mislighold 

 
9. Tettere oppfølging av organisasjonene  

Sentral kontrollenhet vil styrke samarbeidet med de store, norske frivillige organisasjonene 
gjennom halvårlige møter 

  
 



 

 

 

 


