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KORRUPSJON, SMØRING ELLER KAMERADERI? 

I dagligtale er skillelinjene mellom korrupsjon, smøring og kameraderi ofte uklare. 

 

Relasjoner er nødvendige - enten du er politiker eller ansatt i kommunen. I alle typer kontakt 

og nettverksbygging er det viktig at vi er bevisste på at det finnes grenser i forhold til 

kameraderi, smøring og korrupsjon som ikke skal overtres. Det er derfor viktig å ha et avklart 

forhold til hva som menes med å ha ”gode relasjoner” til leverandører og foretningspartnere. 

Her finnes det klare lover og regler, men likevel vil det være mange gråsoner som stiller en 

overfor ulike dilemmaer. 

 

Korrupsjon 

Et eksempel på korrupsjon er når en ansatt mottar en godtgjørelse for å utføre eller unnlate å 

utføre en tjenestehandling. Det er også korrupsjon når en folkevalgt mottar godtgjørelse for å 

innta et bestemt standpunkt. Dersom hensikten med en gave er å påvirke utfallet av en sak er 

dette straffbart både for den som gir og den som mottar gaven. 

 

Smøring 

Smøring brukes ofte når en ansatt mottar godtgjørelse for å gjøre jobben sin raskere eller 

legge til rette for en gunstigere saksbehandling enn det som ellers er vanlig. 

 

Kameraderi 

Kameraderi forbinder vi gjerne med å tilgodese ”våre egne”. Det kan for eksempel være 

venner, andre medlemmer i det idrettslaget man deltar i, partikamerater eller gamle kjente. 

 

 
UAKSEPTABELT 

Penger, eller gjenstander som lett kan omsettes i penger 

Kostbare reiser 

Arrangementer med lite eller ikke noe faglig innhold 

All oppmerksomhet som kommer mens man er oppe i et tilbuds- eller forhandlingssituasjon 

 

MÅ VURDERS NØYE 

Personlig oppmerksomhet ved runde fødselsdager 

Billetter til sports- eller kulturarrangementer 

Invitasjon til private arrangement, for eks til markering innen givers familie 

Faglig arrangementer der reise og opphold betales av andre 

Innkvartering av høy standard 

Deltakelse av ledsager 

 

SOM REGEL GREIT 

Arbeidslunsj eller arbeidsmiddag 

Faglige arrangementer der reise og opphold betales av egen arbeidsgiver 

Innkvartering av moderat standard i giverbedriftens eget gjestehus 

Felles transport over moderate avstander, for eksempel med buss 
 

 

 


