Korrupsjon i kommuner kan pågå i flere år
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Økokrim mener det er mellom 60–90 prosent sannsynlighet for korrupsjon i kommunal
sektor. Økokrim-sjef Pål Lønseth anser korrupsjonsfaren særlig til stede der privat og
offentlig sektor møtes, som i offentlige anbudskonkurranser.
Korrupsjonsrisikoen er størst i forbindelse med anbudsrunder og tildeling av tillatelser.
Det kommer fram i Økokrims trusselvurdering 2022.
Ifølge Økokrim er korrupsjon er krevende å avdekke fordi det foregår i det skjulte.
«Selv om avdekket korrupsjonsomfang i kommunal sektor er lite, viser etterforskning at det
er sannsynlig at det foregår og at slik kriminalitet kan pågå uoppdaget i flere år», står det i
trusselvurderingen.
Tette forbindelser
Økokrim peker på at norske kommuner preges av tette forbindelser, hvor de ansattes
økonomiske interesser og private relasjoner kan føre til interessekonflikter,
habilitetsproblematikk eller i verste fall korrupsjon.
«Korrupsjon i kommuner oppstår ofte i forbindelse med reguleringsprosesser av eiendommer
og landbruks-, natur- og friluftsområder under utbygging. De involverte partene har som
oftest en gjensidig interesse av at det kriminelle forholdet ikke kommer fram», skriver
Økokrim.
Det vises samtidig til at det de senere årene har blitt etterforsket flere korrupsjonssaker på
administrativt nivå i kommunale etater, blant annet i tilknytning til offentlige anskaffelser.
Økokrim mener det er grunn til å forvente korrupsjon i kommunal sektor, og vurderer
sannsynligheten til å være mellom 60–90 prosent.
– Alvorlige konsekvenser
Dette står i motsetning til hva ordførere og kommunale ledere mener sannsynligheten er. I en
undersøkelse Ipsos har gjort på oppdrag fra KS, svarer ni av ti ordførere og kommunale
ledere at korrupsjon er et lite problem i kommunesektoren.
Også en kartlegging gjort av Transparency International i fjor viser at nordmenn flest har
gjennomgående stor tillit til offentlige institusjoner og opplever korrupsjon som lite utbredt i
Norge.
Både antikorrupsjonsorganisasjonen og Økokrim mener at blind tillit og overdreven tro på at
korrupsjon skjer andre steder enn i Norge, utgjør en korrupsjonsrisiko i seg selv.
«Korrupsjon i kommunal sektor kan få alvorlige konsekvenser for både natur, næringsliv og
befolkningens tillit til offentlig sektor», fastslår Økokrim i trusselvurderingen.
Sjef for Økokrim Pål K. Lønseth håper trusselvurderingen vil være nyttig for norsk
offentlighet.
– Vi håper enkeltpersoner og organisasjoner leser rapporten for å bruke den i sitt
risikoreduserende arbeid mot økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet, sier Lønseth.

