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Kirkens Nødhjelp (KN) arbeider med langsiktig bistand, beslutningspåvirkning og nødhjelp.
Organisasjonen samarbeider også med internasjonale og nasjonale partnerorganisasjoner.
KNs årlige omsetning er på 800 millioner kroner.
I KNs antikorrupsjonsarbeid legges det stor vekt på at korrupsjon og økonomiske misligheter
rammer de mest sårbare i samfunnet hardest. I tillegg blir de rammet av innstrammingstiltak
og opphør av finansiering når korrupsjon og økonomiske misligheter avdekkes.
Med bakgrunn i dette fortsetter KN sitt arbeid med å forsterke korrupsjonsforebyggende tiltak
og fremme åpenhet om antikorrupsjonsarbeidet.
KN offentliggjør årlig rapport om korrupsjon og økonomiske misligheter som er avdekket i
organisasjonen, samt saker hvor nærmere undersøkelser har vært foretatt, men hvor det ikke
er avdekket økonomisk kriminalitet.
Nedenfor presenteres oversikt over organisasjonens arbeid med enkeltsaker i 2012.
Rapporten inkluderer saker som ble avsluttet i 2012 hvor økonomiske misligheter ble
avdekket, samt en beskrivelse av organisasjonens arbeid med oppklaring av saker hvor
økonomisk kriminalitet ikke er avdekket.
For å unngå korrupsjonsstempel på partnerorganisasjoner, spesielt når økonomisk kriminalitet
ikke er avdekket, blir ikke samarbeidspartnernes navn offentliggjort i rapporten.
Misligholdte midler som donorene krever tilbakebetalt er hentet fra oppsparte finansinntekter
som er KNs kapitalreserve. Dermed blir verken private eller offentlige midler belastet.
Saker avsluttet i 2012 hvor underslag/økonomiske misligheter er avdekket:
Liberia: Etter varsling om bestikkelser for tildeling av dagarbeid ved KNs vann- og
sanitærprogram i Liberia iverksatte KN en intern gjennomgang av programmet. Bestikkelser
kunne ikke stadfestes, men det ble avdekket underslag av vannutstyr og betaling for arbeid
som ikke var utført til en verdi på totalt NOK 90 000.
Sudan: I november 2011 ble det oppdaget underslag ved KNs representasjon i Darfur.
Økonomiansvarlig ved et av feltkontorene hadde underslått midler fra kassen ved å
manipulere innkjøpsbilag. Totalt NOK 200 000 var underslått i perioden juni til november
2011. Det antas at KNs økonomiansvarlig nå oppholder seg i utlandet. Saken er
politianmeldt.
Mosambik: KN ble orientert av en samarbeidspartner i Mosambik om at interne
undersøkelser hadde avdekket underslag foretatt av økonomisjef og kasserer i samarbeid.
Totalt NOK 120 000 var hevet fra bankkonto i løpet av en fire måneders periode. Beløpet ble

delvis tilbakebetalt, delvis erstattet ved at partner tilbakeførte midler til programmet, hvorav
KNs andel var i underkant av NOK 5 000.
Sak undersøkt av organisasjonen, men hvor økonomisk kriminalitet ikke er avdekket:
Burundi: En samarbeidspartner i Burundi opprettet en ny organisasjon som det viste seg ikke
hadde noen formell tilknytning til partnerorganisasjonen, og i tillegg presenterte reviderte
regnskap med motstridende opplysninger til sine givere.
KN foretok derfor omfattende undersøkelser, både via et eksternt revisjonsselskap og ved
direkte oppfølging fra hovedkontoret i Oslo siden revisjonsselskapet meldte fra om problemer
med å gjennomføre revisjonen.
Resultatet av undersøkelsene avdekket ikke økonomisk kriminalitet, men KN valgte å
tilbakebetale NOK 857 443 til Utenriksdepartementet. Dette beløpet består av utgifter til
budsjettposter som KN ikke har akseptert.
Andre varslinger og meldinger:
KN mottar gjennom året flere varslinger og meldinger om at alt ikke er som det burde være,
både i egne rekker og hos våre lokale samarbeidepartnere. Dette blir alltid tatt på alvor og
fulgt opp av organisasjonen. I noen sammenhenger avdekkes det dessverre uregelmessigheter
evnt. kriminelle handlinger, noe denne rapporten dokumenterer. Men vi får også av og til
varslinger på saker som – etter nærmere undersøkelser – viser seg å være grunnløse. I løpet
av 2012 er det blitt jobbet med fire slike saker i KN.
Konklusjon:
KN arbeider i verdens mest utsatte områder når det gjelder korrupsjon og annen økonomisk
kriminalitet, i tillegg til at områder med krig og konflikt gjør tilstedeværelse og
forvaltningskontroll svært vanskelig.
Gode forebyggende rutiner, intern avvikskontroll og lav terskel for å granske saker som
varsles er nødvendig, men det er allikevel helt avgjørende at de humanitære organisasjonene
og de bevilgende myndigheter samarbeider i kampen mot korrupsjon og annen økonomisk
kriminalitet.

