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VANSKELIG Å OPPDAGE. Bemerkelsesverdig mange av de korrupsjonssakene vi har sett de siste årene,
knytter seg til anskaffelser. Spørsmålet er hvordan vi kan avdekke ulovlige innkjøp?

Usunne bindinger
Debatt
ERLING GRIMSTAD
advokat

Regelbrudd. Eksempler på avdekkede
regelbrudd og usunne bindinger mellom
leverandør- og oppdragsgiversiden er
mange: Manglende utlysning av oppdrag,
ulovlige direkteanskaffelser, kontrakts-
inngåelse uten reell konkurranse, avtaler
om returprovisjon (kick back) til den som
avgjør valg av leverandør og gjenytelser
fra leverandøren for honorar for ikke ut-
ført arbeid.



Høy terskel. I mange tilfeller har det
skjedd helt tilfeldig at det skjulte samar-
beidet mellom personell på leverandør-og oppdragsgiversideker avdekket, og ioppsiktsvekkende få ..fffeller har opp-dragsgiver oppdaget dette selv. Tillit til at
ansatte opptrer i oppdragsgivers interes-se, hever terskelen for å stille spørsmål
ved valg av leverandør eller etterprøveom anskaffelsen har foregått på rettines-+ sig måte i egen virksomhet. De gangenespørsmål faktisk stilles, vil sannheten of-te kunne gjemmes bak faglige eller tek-niske forklaringer. De alvorligste regel-bruddene innebærer tapping av verdier

gjennom leverandører
De hemmelige, muntlige avtalene som

kun er kjent for leverandørens represen-tant og oppdragsgivers re
n m	 et for å motta urett-messig betaling fra oppdragsgiver gjen-nom honorering av fakturaer som helt el-

ler delvis er uriktige. Deler av det beløpetoppdragsgiver tappes for, kan deretter
sluses tilbake til oppdragsgivers repre-sentant på finurlige og kamuflerte veier.Denne typen kriminalitet kan være sværtvanskelig å oppdage, men flere saker de

«Flere saker de siste
årene har hatt påfallende man-
ge likhetstrekk i valg av meto-
de, og er derfor mulig å avdekke
for et trenet øye.»

Det finn
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es	 e

Han 
eksempler

granskingen i
på usunne bindinger mellom leverandør- og oppdragsgiversiden, skriver advokat Erling

Grimsta	
vannverksskandalen på Romerike, en av de største 

korrupsjonsskandalene i Norge noensin-penger.ne. Her viser han sammen med revisor Heidi Fjermeros I Nedre Romerike Distriictsrevisjon hvordan vannverket ble tappet for
FOTO:JON HAUGEsiste årene har hatt påfallende mange lik-	 • Konkurransegrunnlaget er uklartformu--Den-sonrsøken

Hvordan kan	
år svar.

hetstrekk i valg av metode o	 •	 on urrerende leverandører

	

arbeidsgi avsløre mis-	 ver vil legge vekt på ved anskaffelsen.

e	 or et tre
ver
net øye.	 ikke har kunnet forutse hva oppdr agsgi- 	 Har man mistanke om irregulære

hold ved innkjøp eller gjennomføring av
Ha

re for-ligheter knyttet til anskaffelser?	 en kontrakt, må man iverksette under-• Leverandører som inviteres,til konkurran-	 søkelser på detaljnivå dersom man øns-Kontroll i etterkant. Oppdragsgiver	 enn hva som etterspørres.
sen, leverer andre varer eller tjenester	 ker å komme til bunns i saken.

ke slike forhold. De fleste av disse kan
har ulike verktøy til rådighet for å avdek-	 • Oppdragsgivers inn 'ø 	 er brutt	 rifisering av faktisk utført leveranse ogpå sentrale punkter.	

I enkelte saker er d	 gjennom ve-
brukes ved kontroll i etterkant, fordi	 sammenligning av priser i markedet manmange av indikatorene på denne typen ' 	

• Sentrale dokumenter fra anskaffelse ro- 	 kan få viashet om oppdragsgiver har værtsessen mangler.
inngått og leveransen er gjennomført.
svindel først inntrer etter at kontrakt er	 • Kontrakten med leverandøren kan ikke	 lag for tilbakesøkningslwavientatnings-fremskaffes.	

utsatt for misligheter som kan gi grunn-
fornuftig forklaring, men i enkelte situa-
Feil og mangler kan naturligvis ofte ha en	 • Betydelige tillegg og endringer i kontrak-	 ha svindlet oppdragsgiver.

pdrags

krav mot leverandøren og andre som kansjoner er al
i
tså realiteten at leverandør- og	 dragsgiver har protestert.

ten er avtalt og godtgjort uten stopp- 	 Selv om slike undersøkelser kan væreopgverrepresentanter har samar-	 • Feil og mangler ved leveransen er ikke	
både tid- og ressurskrevende, vil opp-beidet for å tappe oppdragsgiver for ver-	 påpekt eller krevd rettet/erstattet. 	
dragsgiver ofte være tjent med å gjen-rene oppdragsgiver kan se etter ved mis-

dier. Nedenfor nevnes noen av indikato-	 • Fakturaene fra leverandøren har runde 	 verdier som står på spill.
nomføre dem. Det kan dreie seg om store

beløp og mangler nødvendig dokumen-av kontrakter.

	

tanke om irregulære forhold ved tildeling 	 rasjon som beskrivelse for hva som erlevert.
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