Opbyg et beredskab mod korruption
3 anti-korruptionsworkshops rundt om i Danmark

Hvornår og hvor:
4. november, kl. 9:00 – 16:00: Herning, Innovatorium, Birk Centerpark 40
11. november. Kl. 9:00 – 16:00: København, Dansk Industri, H.C. Anders Boulevard
18. november, kl. 9:00 – 16:00: Kolding, IBC Innovationsfabrikken, Birkemosevej 1
Målgruppe:
Til de virksomheder, der vil i gang eller er påbegyndt arbejdet med anti-korruption, og ønsker værktøjer til
at udforme de rigtige politikker, procedurer, træning, risikovurderinger, rapportering m.v. Du kan sidde
med HR, legal, økonomi, kvalitetsstyring, salg, leverandørstyring, internationalisering eller tilsvarende.
Dagen giver praktisk indsigt i arbejdet med anti-korruption og tager udgangspunkt i din virksomhed og hvad
der giver mening for jer.
Hvorfor deltage – 3 argumenter:
A) Flere danske virksomheder opererer eller ønsker at operere internationalt, hvor korruption kan
være en risiko. Vær forberedt og sørg for at jeres politikker er på plads, jeres risikovurdering er
udført rigtigt og jeres medarbejdere er rustet til at undgå korruption. Så havner I ikke i uheldige
situationer.
B) Flere og flere virksomheder kræver, at deres leverandører har et internt anti-korruptionssetup, som
led i deres risikovurdering. Vær forberedt og kommuniker klart, nedskriv jeres politikker og
dokumenter jeres træning. Så kan I fokusere på at vinde ordrer i stedet for at løbe baglæns.
C) Dansk såvel som international lovgivning mod korruption og bestikkelse er strammet de seneste år.
Det samme er kravene for at kunne deltage i offentlige udbud. Deltagelse i korruption af en enkelt
medarbejder eller agent, kan koste virksomheden dyrt. Kend de juridiske rammer og krav, hav klare
procedurer på plads og træn de rigtige medarbejdere. Så undgår I at havne i myndighedernes net.
Arrangører:
Transparency International Danmark i samarbejde med IFU og Dansk Industri. Støttet af Danida’s
Oplysningsbevilling.
Kontakt:
Sekretariatsleder Mikael Bjerrum; email: mb@transparency.dk; mobil: 40113883

Program for hver af de tre workshops
Pkt. 1
Pkt. 2
Pkt. 3

Pkt. 4
Pkt. 5

Velkommen og præsentation af deltagerne
Definitioner af korruption
Compliance ekspert fra udviklingsland fortæller om egne oplevelser med korruption, og
strategier for at undgå korruption lokalt.
For arrangementet i Herning vil det være Ayotola Oludumni Jagun, der er ansvarlig for antikorruption i det nigerianske firma Oando
For arrangementet i København vil det være Farzana Mohomed, der arbejder med antikorruption i virksomheden Aveng i Sydafrika
For arrangementet i trekantsområdet vil det være Patrick Obath, der arbejder med antikorruption i det kenyanske firma Eduardo & Associates
Hvad er lovgivningen på anti-korruptionsområdet i Danmark og internationalt
Hvordan håndterer vi korruption systematisk som dansk virksomhed. Vi skal ikke skyde
gråspurve med kanoner, men stadig finde en løsning der giver mening for forretningen.

Hvad får I ud af workshoppen?
Workshoppen vil tage udgangspunkt i jeres virksomhed og give værktøjer til at:
Udvikle en Anti-korruptionspolitik
Planlægge og forestå træning af medarbejdere
Lave en risikovurdering af jeres markeder, samarbejdspartnere m.fl.
Dokumentere jeres indsats
Styrke den intern organisering og procedurer
Overveje etablering af en whistleblowing ordning og kravene dertil
Kommunikere og rapporter om jeres indsats
Pris & tilmelding:
Pris pr. deltager er 700,- kr. (inkluderer udgifter til oplægsholder, materialer, lokale og forplejning)
For arrangementet i Herning d. 4. november er tilmeldingsfristen fredag d, 30. oktober
For arrangementet i København d. 11. november er tilmeldingsfristen onsdag den 4. november
For arrangementet i Kolding d. 18. november er tilmeldingsfristen torsdag d. 5. november
Arrangører:
Transparency International Danmark i samarbejde med IFU og Dansk Industri. Støttet af Danida’s
Oplysningsbevilling.
Kontakt og tilmelding:
Sekretariatsleder Mikael Bjerrum; email: mb@transparency.dk; mobil: 40113883

