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Fire tidligere toppledere dømt i Yara-saken 
 
Sist oppdatert 07.07.2015 
 
I ØKOKRIMs såkalte "Yara-sak" har tingretten dømt fire personer i Yara International 
ASAs tidligere toppledelse for grov korrupsjon. Straffene lyder på henholdsvis tre, to og 
to og et halvt års fengsel.  
 
Alle de fire tiltalte ble dømt for grov korrupsjon. Saken gjelder bruk av bestikkelser 
overfor en minister i Libya og en høytstående offentlig tjenestemann i India. Til 
sammen dreier det seg om avtaler om bestikkelser for mer enn sju millioner USD. Tre 
av de fire tiltalte er dømt for korrupsjonsforholdet i Libya, og tre av dem også for 
korrupsjonsforholdet i India. Disse personene var, da forholdene fant sted, i 
toppledelsen i Yara. En av de dømte, en franskmann, ble frifunnet for bestikkelsene i 
Libya. 
 
I dommen heter det blant annet at "det må legges vekt på i straffeskjerpende retning 
for alle de tiltalte at de var en del av selskapets konsernledelse. Sammen har de 
tiltalte, etter rettens oppfatning, bidratt til at verdien av selskapets 
antikorrupsjonsarbeid ble sterkt forringet. Det har liten betydning å iverksette 
antikorrupsjonsarbeid for Yaras 8000 ansatte, hvis konsernledelsen ikke selv forholder 
seg til eget regelverk. Det skal også tillegges at alle de tiltalte hadde mulighet for å 
stoppe den korrupsjon som de nå dømmes for". 
 
Dommen er ikke rettskraftig. 
 
Yara vedtok i 2014 en bot på 270 millioner kroner, samt aksepterte inndragning på 25 
millioner kroner, i samme sak. 
 
Kilde: ØKOKRIM 



1. Forventninger til norske foretak 

Økokrim 
 
1. Organisering, opplæring, 

oppfølging og kontroll 
tilpasset virksomhetens 
forretningsoperasjoner og 
korrupsjonsrisiko. 

2. Generelle instrukser og 
retningslinjer. 

3. Korrupsjon eksplisitt tatt opp 
i de etiske retningslinjene. 

4. Rutiner for håndtering av 
korrupsjonsspørsmål. 

5. Gode manualer er ikke 
tilstrekkelig; etterlevelsen er 
avgjørende. 

6. Kartlegging og identifisering 
av særlige risikomomenter. 

7. Oppfølging ved konkrete 
spørsmål om hvordan 
operasjoner som kan 
medføre risiko, faktisk blir 
utført. 

8. Innpode ledere om deres 
ansvar som ledere og 
forbilder, både når det 
gjelder å følge reglene og å 
varsle om avvik. 

9. Jevnlig innskjerping og 
oppfriskning av rutiner. 

OECD 
 
1. Strong, explicit and visible 

support and commitment from 
senior management  

2. A clearly articulated and visible 
corporate policy 

3. Personal responsibility at al 
levels 

4. Oversight and authority to 
report matters directly to 
independent monitoring bodies  

5. Ethics and compliance 
programs applicable to all and 
covering relevant risk areas 

6. Risk based due diligence and 
active, communicative  risk 
mitigation related to third parties 

7. Reasonably designed Internal 
controls to ensure fair and 
accurate books and records 

8. Periodic training and 
communication 

9. Measures to provide positive 
internal support  

10.Appropriate disciplinary 
procedures  

11.Guidance and protection of 
ethical standards 

12.Periodic reviews 

UK MoJ 
 
1. Proportionate procedures 
2. Top-level commitment 
3. Risk Assessment 
4. Due diligence 
5. Communication (including 

training) 
6. Monitoring and review 

US DOJ/SEC 
 
1. Commitment from Senior 

Management and a Clearly 
Articulated Policy Against 
Corruption 

2. Code of Conduct and 
Compliance Policies and 
Procedures 

3. Oversight, Autonomy, and 
Resources 

4. Risk Assessment 
5. Training and Continuing 

Advice 
6. Incentives and 

Disciplinary Measures 
7. Third Party Due Diligence 

and Payments 
8. Confidential Reporting and 

Internal Investigation 
9. Continuous Improvement: 

Periodic Testing and Review 
10.Mergers and Acquisitions: 

Pre-Acquisition Due 
Diligence and Post-
Acquisition Integration 
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1. Forventninger til norske foretak 

Antikorrupsjonskrav: 
• UK Bribery Act–Guidance fra UK 

Ministry of Justice 
• FCPA –Resource Guide fra U.S. 

DoJ og SEC 
• ØKOKRIM: 9 sjekkpunkter for å 

unngå straff 
• Transparency International 

Norge: Beskytt din virksomhet! 

• British Standard –BS 10500 
Specification for an anti-bribery 
management system 

• International Organization for 
Standardization (ISO) –ISO 37001 
Anti-bribery management 
systems (p.t. under utarbeidelse) 
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2. Beskyttelsestiltak 

 Ledelsen og det interne miljøet 
Risikovurderinger 
Kontrollaktiviteter 

 Informasjon og kommunikasjon 
Kontinuerlig overvåking og 

forbedringstiltak 
 
Spørsmål: Hva er den grunnleggende 
motivasjonen for å beskytte foretaket mot 
hvitvasking og annen økonomisk kriminalitet?  

Side 6 



Ledelsen og det interne miljøet 

 Beslutning fra styret 
 Operasjonalisering hos den daglige 

ledelsen: «anti-fraud program»? 
 Ajourføring av det etiske regelverket og 

andre styrende dokumenter 
 Utarbeidelse av tydelige prinsipper og 

rutiner for å forhindre regelbrudd 
 Effektiv varslingsordning (intern/ekstern)  
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Risikovurderinger 
 

Kilde: ØKOKRIMs trusselvurdering 2015 - 2016 

Tips: 
Kartlegg prosesser i alle deler av virksomheten. 
Involver personer i linjen. 
Benytt spisskompetanse til å identifisere risikoen. 
Bevissthet om hvilke verdier som skal beskyttes av 
foretaket.    
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Kontrollaktiviteter 

 Internkontrollen må ta utgangspunkt i 
foretakets risiko (risikobasert tilnærming) 

 Sørg for at du kjenner dine 
underleverandører og samarbeidspartnere 

 Kontroll av anskaffelser/innkjøp, 
forvaltningsavtaler og andre risikoutsatte 
områder 

 Målrettede kontroller/revisjoner basert 
på risikoanalyse, hypoteser og indikatorer 
(for eksempel relasjonsanalyser, 
attestasjon/anvisning og fakturakontroll)  
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Informasjon og kommunikasjon 

Sørg for opplæring av 
medarbeidere (e-læring, 
dilemmatrening, foredrag, 
avdelingsmøter, intranett o.a.) 

Tiltak for å bedre risikoforståelsen 
hos medarbeidere 

Informasjon til særlig utsatte 
medarbeidere 

Krav og kommunikasjon til 
forvaltere og samarbeidspartnere 
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Kontinuerlig overvåking og forbedringstiltak 

 Styrets egen overvåking 
 Overvåking som skjer i 

administrasjonen gjennom 
etterspørsel fra styret 

 Ekstern revisjon/evaluering – for 
eksempel mislighetsrevisjon og 
bruk av datanalyser 

 Læring av hendelser hos andre 
og i egen organisasjon  
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3. Granskingsmetodikk 

 Evnen til å håndtere varsler eller 
anklager/mistanker om alvorlige 
regelbrudd 

 Forskjeller mellom etterforskning og 
gransking 

 Personvernhensyn  
 Hensynet til privatlivets fred 
 Uskyldspresumpsjonen 
 Saksbehandlingsregler  
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Granskingsmetodikk 
 

Sentrale elementene i god 
granskingsmetodikk: 
 

 Forutsigbarhet 
 Likebehandling 
 Kontradiksjon 
 Gjennomføringsevne 
 Tilpasning av virkemidler 
 Forholdsmessighet 
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Noen erfaringer fra granskingsoppdrag 
 
Kan det være noen åpenbare og 
naturlige forklaringer på mistanken, og 
kan disse raskt sjekkes ut? 
Gransking handler om å finne fakta. 
Ikke legg til grunn en persons forklaring 
uten at dette er verifisert eller 
undersøkt nærmere.    
Alle deler av faktabeskrivelsen skal 
dokumenteres. 
Saksbehandlingsregler bør utformes 
ved oppstart av gransking. 
Avklar tydelig hva mandatet for 
granskingen skal være. 
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Noen erfaringer fra granskingsoppdrag 

Skap tillit i den delen av 
organisasjonen som er gjenstand 
for granskingen.   
Gå varsomt frem.  
Sørg for likebehandling av 
involverte. 
Husk at du er avhengig av 
frivillighet/samtykke. 
Tenk over hvilke konsekvenser 
undersøkelsene kan få for 
enkeltpersoner og tredjepart.  
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Noen erfaringer fra granskingsoppdrag 

Gransking er kanskje det beste 
grunnlag for å fremskaffe fakta 
som grunnlag for å ta den riktige 
beslutningen. 
Gransking har fremskaffet 
informasjon om økonomisk 
kriminalitet som ellers ville 
forblitt ukjent. 
Hvilket resultat ønsker ledelsen? 
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Takk for 
oppmerksomheten! 

 
 
 
 

Erling Grimstad 
www.bdo.no 
E-post: forensic@bdo.no 
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