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Introduktion
Transparency International (TI) er den globale civilsamfundsorganisation, der står i spidsen for kampen
mod korruption og magtmisbrug og for gennemsigtighed. Gennem mere end 100 afdelinger verden over
og et internationalt sekretariat i Berlin, skaber TI opmærksomhed omkring de skadelige konsekvenser,
som korruption i bred forstand medfører. Vi samarbejder med regeringer, virksomheder og civilsamfundsorganisationer om at udvikle og implementere foranstaltninger til at bekæmpe korruption.
Transparency International Danmark blev etableret i 1995 og er den danske afdeling af TI. Vi skaber
opmærksomhed omkring korruption, manglende offentlighed og magtmisbrug; advokerer for juridiske
reformer på nationalt og internationalt niveau; afholder debatarrangementer og sætter fokus på områder,
der bør styrkes i det danske integritetssystem.
Vi er således del af en verdensomspændende koalition af civilsamfunds-organisationer, som er førende i
kampen mod korruption og arbejder i fællesskab for at skabe en verden uden korruption.
TI Danmarks arbejde er båret af en frivillig bestyrelse, et lille sekretariat, frivillige og engagerede
medlemmer, der på hver deres vis bidrager til, at TI Danmark med slagkraft kan fremme et Danmark, der
er et foregangsland for høj integritet og sund praksis.

Vedtægter for TI Danmark § 2:
Formål
Foreningens formål er at forebygge korruption både nationalt og internationalt i
samarbejde med Transparency International.
Stk. 2. TI DK vil bekæmpe korruption ved at arbejde for vidtgående offentlighed i
forvaltningen og i øvrigt ved at udbrede oplysning om korruption og dens
skadevirkninger.
Stk. 3: TI DK forpligter sig til at følge Transparency Internationals retningslinjer ved:
•

•

Opmærksomt at følge lovgivning, administrativ praksis m.v. i både private og
offentlige organisationer med henblik på at konstatere adfærd, der fremmer eller
negligerer korruption, og dernæst at
Gøre opmærksom på eventuelle svagheder og stille forslag til forbedringer

Hvad er korruption?
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Transparency International definerer korruption som "misbrug af betroet magt for egen
vinding". (TI Plain Language Guide, 2009)
Korruption forstås typisk som noget negativt, fordækt og ulovligt, men det kan være svært
forklare entydigt, hvad begrebet egentlig omfatter. Korruption dækker således over en lang
række forhold, der er beslægtede med hinanden, så som bestikkelse, embedsmisbrug,
mandatsvig, underslæb, bedrageri og hvidvaskning af penge. Fælles for disse ulovligheder
er, at personlige interesser blandes sammen med professionelle hverv.

Vision og mission
TI Danmarks vision er som nationalt Transparency International Chapter at arbejde for at styrke
et ikke-korrupt Danmark kendetegnet ved en høj grad af integritet og gennemsigtighed.
TI Danmarks mission er at være landets førende videns- og netværkscenter inden for korruption.
Vi vil arbejde for at skabe alliancer med ligesindede organisationer i ind- og udland og med
førende eksperter inden for anti-korruptionsområdet – både i teori og i praksis.
TI Danmark vil derfor opbygge landets største anti-korruptionsnetværk bestående af førende
eksperter, der hele tiden sørger for at samle den sidste nye viden om korruption og antikorruption samt at gøre denne viden tilgængelig for beslutningstagere, interessenter og
befolkningen.

TI DK ønsker at være et videnscenter på anti-korruptionsområdet for at skabe bevidsthed om de
utilstrækkeligheder og svagheder, der er i det danske anti-korruptionsværn, samt at advokere for tiltag, der
dæmmer op for sådanne mangler i det danske samfund.
TI Danmark mener, at korruption kan forebygges ved hjælp af større gennemsigtighed. Derfor vil vi ikke
mindst have fokus på de områder, hvor manglende adgang til offentlig information er en selvstændig
barriere. Samtidig vil vi på alle felter arbejde for at understøtte integritet, gennemsigtighed og ansvarlighed
i Danmark gennem konkrete initiativer målrettet såvel den offentlige som den private sektor.
Konkret arbejder TI Danmark for:
•
•
•
•
•

at opbygge viden om anti-korruptionsområdet gennem partnerskaber med ligesindede
organisationer og miljøer,
at bidrage til at sætte fokus på og styrke nationale og internationale tiltag mod korruption, samt
følge op på implementeringen heraf,
at systematisere viden og informere om tiltag mod korruption,
at deltage og være opinionsdannende i den offentlige debat vedrørende korruption,
at indgå i dialog med beslutningstagere og advokere for lovmæssige og praktiske tiltag, der øger
gennemsigtighed i den offentlige administration og det private erhvervsliv, og
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•

at deltage i Transparency Internationals internationale programarbejde og samarbejde med andre
nationale Transparency International afdelinger ("TI Chapters").

Udfordringer
Vi har ikke en national anti-korruptionsstrategi eller handlingsplan i Danmark, og vi har generelt set meget
lidt fokus på korruptionsbekæmpelse. Det er ikke et emne, der dominerer den offentlige debat. En stor del
af danskerne har ikke overblik over, hvorvidt de forskellige aktører gør en effektiv indsats i forhold til at
bekæmpe korruption. Den manglende fokus på korruption er en selvstændig udfordring for TI Danmark og
vores nationale gennemslagskraft.
Der eksisterer ligeledes for få generelle regler for integritet og anti-korruption i danske institutioner. Det
skyldes, at vi i Danmark som udgangspunkt har en stor social kapital og dermed en høj grad af tillid til
hinanden og til den offentlige sektor.
Stort set alle nyere ændringer i de danske bestemmelser om korruption (offentlig eller privat bestikkelse) er
et resultat af internationale forpligtelser. I 2014 vedtog Folketinget et lovforslag, der implementerer et EUdirektiv, der betyder, at virksomheder i den finansielle sektor skal indføre en whistleblower-ordning, hvor
ansatte anonymt kan henvende sig, hvis de har mistanke og/eller viden om overtrædelser af den finansielle
regulering. Hvidvaskningsdirektivet har også ført til en række danske stramninger mod hvidvask af penge,
og som led i implementering af dette direktiv har man i Danmark også indført obligatorisk registrering af
reelle ejere (fremfor kun legale ejere).
De fleste borgere og beslutningstagere har en snæver opfattelse af korruptionsbegrebet og forbinder det
med bestikkelse og økonomiske afpresning af politikere, hvilket heldigvis ikke er dagligdag i Danmark.
TI DK’s arbejde dækker dog langt bredere og omfatter forhold, hvor vi i Danmark har tydelige
problemer – og også problemer med at leve op til internationale aftaler.
Den manglende fokus på korruption i bredeste forstand er derfor en selvstændig udfordring for TI
Danmark. Med denne strategi vil vi i de kommende år arbejde for at få udbredt kendskabet til alle
facetter af korruptionens ansigt i Danmark. Vi vil konkretisere, hvordan korruptionen opstår i den
danske kontekst, og hvorfor det er et problem. Og i den sammenhæng skal vi også arbejde med
begreberne åbenhed, gennemsigtighed og integritet, for det er netop inden for disse begreber, at det
danske integritetssystem har sine svagheder

TI Danmarks strategi 2018-2022
Udkast til strategien er fremlagt på foreningens ordinære generalforsamling den 8. marts 2018, der gav den
nyvalgte bestyrelse mandat til at færdiggøre og udgive dokumentet. Med strategien er vi kommet et skridt
nærmere på at realisere ambitionen om at blive den centrale fortaler og spiller i kampen for integritet og
mod korruption i Danmark.
I dette strategidokument har TI Danmark opsat og prioriteret indsatsområderne. Samtlige
prioriterede indsatsområder vil i løbet af en toårig periode blive brugt som afsæt for en drøftelse i
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bestyrelsen med henblik på at vurdere, om målene er beskrevet på en måde, så de stadig er dækkende for
de udfordringer, der aktuelt er i Danmark.
Efter hver generalforsamling vil der være ét til to bestyrelsesmedlemmer, der får ansvaret for at forberede
de enkelte temaer. Dette vil ske ved en indledende generel drøftelse på et bestyrelsesmøde efterfulgt af én
eller flere efterfølgende drøftelser. Disse med henblik på, at der for hvert af dem på vores hjemmeside altid
er
1) et opdateret positionspapir,
2) en kommunikationsstrategi (indeholdende kartago-sætninger, hash-tag m.m.), jf. den vedtagne
kommunikationsstrategi, samt
3) strategier for, hvordan TI Danmark arbejder med de forskellige temaer
På denne måde er det målet, at strategien dels bliver et levende instrument for bestyrelsens arbejde, dels
bliver skarp på at skabe forandringer og bidrag til samfundsdebatten.

Målsætning 1: Øget opmærksomheds arbejde omkring korruptionsbegrebet
TI Danmark arbejder for, at danskerne får en bredere forståelse af, hvad korruption omfatter, og
hvornår personer overskrider grænser for, hvad der er god skik og brug inden for det danske
integritetssystem

Transparency International definerer som sagt korruption som ”misbrug af betroet magt for egen vinding”.
Ordet ”privat” skal forstås bredt, så det også kan omfatte en gruppe af fysiske eller juridiske personer,
ligesom ordet ”vinding” kan omfatte penge, værdier eller andre fordele. Alene ud fra disse præciseringer
kan ses, at fx offentlige myndigheders inddragelse af usaglige hensyn og magtmisbrug også er omfattet af
korruptionsbegrebet, selv om det ikke har noget med bestikkelse og afpresning at gøre.
Derudover skal det være meget tydeligt i vores arbejde, at vi arbejder mere bredt for at sikre transparens og
integritet i magtcentre og beslutningsprocesser, idet vi opfatter dette som oplagte redskaber til at opnå
korruptionsfrie samfund. TI arbejder altså bevidst med en række forhold, som anses for at være vigtige
indikatorer på og garantier for reelt åbne demokratier.
Vi arbejder således med et bedre beredskab mod korruption gennem:
•
•
•
•
•
•

åbenhed om partistøtte som en vigtig præmis for at forebygge, at store pengestærke interesser kan
købe sig til politisk indflydelse i det skjulte,
klare vejledninger for folketingspolitikernes modtagelse af gaver og bedre håndhævelse af register
for folketingsmedlemmers økonomiske hverv og interesser,
karensperioder for politikere og embedsmænd, som skifter mellem den politiske branche og den
private sektor for at begrænse politisk påvirkning, mens ministeren fx sidder i sit embede,
forbedrede regler om aktindsigt som et redskab, hvormed man kan afsløre og dermed forebygge
urent trav i forvaltningen,
en betryggende whistleblowerbeskyttelse som en nødvendig forudsætning for at kunne få folk til at
stå frem med viden om uregelmæssigheder, samt
forebyggelse og efterforskning af danske virksomheders bestikkelse af embedsmænd i udlandet.
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I strategiperiode 2018-2022 vil TI Danmark via kampagner og andre kommunikations-indsatser arbejde på
at sikre, at danskerne forstår sammenhængene mellem korruption, åbenhed og integritet, samt hvilke
udfordringer, der er i forhold til dette i Danmark.

Målsætning 2: Forbedret beskyttelse og rådgivning til whistleblowers
TI Danmark arbejder for, at der oprettes en rådgivningsinstitution for både offentligt
og privatansatte, hvor man kan henvende sig for at få råd og vejledning som
whistleblower.

Whistleblowing er et af de mest effektive instrumenter til at bekæmpe uregelmæssigheder og korruption.
Forskning viser, at der en årsagssammenhæng mellem whistleblowerordninger, beskyttelse af
whistleblowers og antallet af afsløringer fra whistleblowers. En international TI undersøgelse viser således,
at 25% af alle korruptionssager i den private sektor bliver afsløret af whistleblowers.
Danmark er det eneste nordiske land, som ikke har en veldefineret eller særskilt whistleblowerlovgivning,
der for eksempel beskytter whistleblowers imod repressalier. Ydermere findes der ikke en institution til at
rådgive eller behandle klager fra whistleblowers.
TI har siden 2012 arbejdet med to hovedanbefalinger:
•
•

Oprettelse af selvstændige rådgivningsinstitutioner for whistleblowere
Forbedret beskyttelse af whistleblowere (beskyttelse i ansættelsen, strafbart for arbejdsgiveren at
efterforske en anonym whistleblowers identitet, økonomisk kompensation)

TI DK har også i perioden argumenteret for en samlet lovgivning for meddeleret med følgende indhold:
1) Alle offentlige instanser skal forpligtes til at oprette eller tilslutte sig en uafhængig whistleblower
ordning
2) Det skal være strafbart at efterforske whistleblowerens identitet
3) Der skal være en styrkelse af den ansættelsesretlige beskyttelse
Strategien til at nå disse mål har hidtil været at henvise til internationale principper for whistleblowing,
samarbejde med faglige organisationer, samarbejde med lydhøre partier i Folketinget, indgive høringssvar,
samt at deltage i debatter inklusiv i medierne.
I strategiperiode 2018-2022 vil TI Danmark derfor stadig arbejde tættere sammen med de faglige
organisationer (Dansk Journalistforbund, FTF, Landsorganisationen i Danmark (LO), Akademikerne (AC),
DJØF og Magisterforeningen), samt arbejde tæt sammen med sekretariatet i Berlin og Bruxelles om
udformning af nyt EU direktiv.
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Målsætning 3: Forbedrede regler for partistøtte
TI Danmark vil advokere for, at der udarbejdes præcise regler omkring privat partistøtte, som sikrer
gennemsigtighed i forhold til finansiering af politiske partier, valgkampe og kandidater

I Danmark er muligheden for at give økonomisk støtte til de politiske partier uden, at ens identitet kommer
frem. På sammen måde er partierne kun i begrænset omfang forpligtede til at fortælle hvor store beløb, de
modtager fra private donorer. Dette er efter TI Danmarks opfattelse problematisk.
Betænkningen fra udvalget vedrørende partistøtte leverede en omfangsrig betænkning og havde megen god
information og mange gode anbefalinger. Desværre kom betænkningen seks måneder senere end aftalt,
hvilket medførte, at der ikke kom gang i lovgivningsarbejdet inden folketingsvalget. Vi vurderer, at de
nødvendige opstramninger i lovgivningen reelt er udskudt på ubestemt tid, selvom GRECO efterfølgende
er kommet med kritik af de danske regler. TI DK er ikke bekendt med, at Folketinget/regeringen har
reageret på GRECO’s rapport.
I januar 2017 indgik VLAK-regeringen en aftale med Socialdemokraterne om ændringer af regelsættet.
Efter TI DK’s vurdering indeholder aftalen i det store og hele kun kosmetiske forbedringer og vil reelt ikke
kunne føre til en opjustering af GRECO’s vurdering. Aftalen dannede baggrund for lov nr. 712/2017 om
ændring af lov om private bidrag til politiske partier og offentliggørelse af politiske partiers regnskaber og
lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (Øget åbenhed om den private økonomiske støtte til
politiske partier m.v.). Lovændringen implementerer nogle af de anbefalinger til stramninger af de danske
regler for privat partistøtte, som GRECO har anbefalet, mens de fleste af anbefalingerne ikke er
implementeret. Grundlæggende mener TI DK, at forbedringerne af reglerne for privat partistøtte i sagens
natur er positive, og at forslaget indeholder visse forbedringer. Overordnet set er forbedringerne imidlertid
utilstrækkelige, og flere af dem kan uden betydende vanskeligheder omgås via f.eks. ”erhvervsklubber”,
partiarrangementer mv.
I TI DK har vi ikke belæg for at sige, at der er en sammenhæng mellem støtte til enkelte partier og den
førte politik. Men vi har heller ikke belæg for at sige det modsatte. For som reglerne er, har vi helt basalt
ikke mulighed for at danne os en informeret mening om dette. Det er ganske simpelt uacceptabelt. Derfor
vil TI Danmark fortsat arbejde for en skærpelse af reglerne om partistøtte.

Målsætning 4: Privat sektor
TI Danmark arbejder for bedre forståelse i den private sektor af korruption og for,
at virksomhederne implementerer anti-korruptionsregler.
I strategiperioden 2013-2017 har en række danske virksomheder været involveret i korruptionssager både i
Danmark og i udlandet. Hempel afventer en retssag i Tyskland, mens BK Medical har fået en stor bøde for
bestikkelse i bl.a. Rusland. Danske Bank har været involveret i omfattende hvidvask af udbyttet af
korruption i de baltiske lande. Se&Hør-sagen afdækkede bestikkelse i den private sektor, og i ATEA-sagen
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er en række offentligt ansatte samt tidligere ATEA medarbejdere dømt for at modtage ulovlige
gaver/fordele.
Som positive elementer vil vi nævne fremkomsten af ISO37001 (om værn mod bestikkelse). Det er
interessant at se, at ATEA efter sagerne om især Region Sjælland kom frem har arbejdet på og opnået
certificering efter ISO 37001 som den første danske virksomhed.
De to projekter med undersøgelse af store danske virksomheders anti-korruptions-regler, som resulterede i
rapporterne TRAC 2014 og TRAC 2016, viser, at der i mange virksomheder foregår et koncentreret
arbejde med anti-korruption, og at denne del af erhvervslivet er godt placeret internationalt set.

Målsætning 5: Lobbyisme
TI Danmark arbejder for, at der skabes større åbenhed om den lobbyisme, der foregår i forhold
til navnlig politiske beslutningstagere.
Lobbyisme er udtryk for det forhold, hvor bestemte interesserne forsøger at påvirke primært den politiske
beslutningsproces ved at gøre opmærksom på bestemte synspunkter, faktiske oplysninger, vurderinger eller
lignende. Som sådan er lobbyisme helt naturligt og legitimt men også en forudsætning for, at politiske
beslutninger bliver truffet på så oplyst et grundlag som muligt.
Dette forudsætter imidlertid, at alle kan se, hvem det er, der har adgang til beslutningstagerne. Således at
offentligheden kan se hvis synspunkter, der har haft særlig adgang, og så det kan vurderes, om der er
”underrepræsenterede” synspunkter.
Det forudsætter også, at vores beslutningstagere ved, når de taler med lobbyister, og kender til de
interesser, de repræsenterer. Der har været eksempler på møder med patienter, hvor møderne i realiteten
var arrangeret af medicinalproducenter.
De fleste lobbyister er givetvis helt åbne og reelle, og de fleste beslutningstagere har en interesse i at høre
så mange synspunkter som muligt.
Der vil også være nogle, der ønsker at arbejde mere i det skjulte. Det er der gode muligheder for i
Danmark. I en lang række andre lande har man forskellige regler for, hvordan lobbyister skal registreres,
hvordan deres interesser skal deklareres, eller hvordan beslutningstagere skal offentliggøre deres kontakt
med lobbyister. Sådanne regler vil styrke muligheden for at se beslutningstagerne i kortene og vil også
medføre en større tillid til beslutningsprocesserne.
Derfor vil TI Danmark fortsat arbejde for, at der skabes større gennemsigtighed omkring lobbyisme i
Danmark.

Målsætning 6: Kommuner/regioner
TI Danmark vil arbejde for at gennemføre et integritetsstudie rettet mod kommuner og regioner.
I strategiperioden 2013-17 har vi set en række korruptionssager både i kommuner og i regioner. I
regionerne har det ofte været de meget store anlægsprojekter, der har været i fokus, bl.a. Bispebjergs nye
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akuthus (udbudsfusk i regionen), og Sygehusprojekter i Region Midt, Syd og Sjælland (inhabilitet hos
regionsformænd ved udbud). I kommunerne har vi set sager om politikeres inhabilitet og mærkværdige
ansættelseskontrakter og fratrædelsesgodtgørelser til ledende embedsmænd.
ATEA-sagskomplekset har også involveret ansatte i kommuner og regioner.
I samme periode er reglerne om offentligt ansattes adfærd også blevet opdateret (’Undgå korruption’
(2015) og ’God adfærd i det offentlige’ (2017)). Der er fortsat udfordring i forhold til tydeliggørelse af
reglerne i forhold til politikere samt generelt i implementering.
KL har ikke været interesseret i at samarbejde om anti-korruptionsundersøgelser, og der bør derfor
arbejdes ud fra nogle af de LIS-projekter (Local government Integrity System studies), der er gennemført i
en række udenlandske TI chapters.

Målsætning 7: Aktindsigt
TI DK vil styrke praksis vedrørende aktindsigt i forbindelse med modernisering af offentlighedsloven
og dertil relateret lovgivning.
Der fremsættes et forslag til en ny lov om offentlighed i forvaltningen i begyndelsen af 2013.
Lovforslaget rummer en række forbedringer, men også nogle tilbageskridt i forhold til den gældende
lov. Det vurderes, at der i realiteten er sikret et politisk flertal for lovforslaget. Derfor vil TI DK
primært arbejde for en konsekvent og stærk efterlevelse af den kommende offentlighedslov.
TI Danmark har identificeret 5 satsningsområder og har følgende anbefalinger:
•
•
•
•
•

TI DK vil arbejde for, at både de endelige faglige vurderinger, der indgår som en del af
ministerbetjeningen, samt de dokumenter, der udveksles mellem ministre og folketingsmedlemmer
i forbindelse med lovforberedende arbejde, ikke undtages i praksis.
TI DK vil anbefale, at der ved enhver tvivl om korrektheden i administrationen af
offentlighedslovens bestemmelser rejses klagesag, om nødvendigt under inddragelse af
ombudsmand og domstole.
TI DK vil arbejde for, at domstole og Folketinget som institutioner også omfattes af
offentlighedsloven.
TI DK vil arbejde for, at elektroniske postlister gøres obligatoriske, og at der sikres let adgang til
offentlige dokumenter f.eks. ved brug af IT-teknologi.
TI DK vil medvirke til, at der iværksættes initiativer til at højne forvaltningskulturen omkring
behandling af sager om aktindsigt. Herunder skal der være en rimelig behandlingstid, også for
klagesager.
Det skal understreges, at reglerne om journaliseringspligt og aktindsigt i praksis skal gælde for alle
embedsmænd, herunder også spindoktorer og andre særlige rådgivere.
Erfaringer har ydermere vist, at reglerne om aktindsigt i forbindelse med offentlige indkøb og salg
administreres for stramt, hvilket bør føre til en præcisering af rækkevidden af disse regler.
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Organisationen
Bestyrelsen
TI Danmarks bestyrelse har ansvaret for iværksættelsen og implementeringen af strategien. Det er hermed
bestyrelsens opgave at sørge for gennemførelsen af de enkelte målsætninger og den overordnede vision,
hvor en klar opgave- og ansvarsfordeling karakteriserer arbejdsformen. Samtidig vil der blive lagt vægt
på at tilgodese alle involveredes kompetencer og præferencer og søge samarbejde med relevante partnere
på udvalgte områder.
Sekretariatet
Sekretariatet vil bistå med implementering af de strategiske målsætninger. Det vil blandt andet tage form
af koordinering af tiltag, gennemførelse af udredningsarbejde og håndtering af samarbejdet med eksterne
partnere. Derudover vil sekretariatet varetage netværks- og medlemspleje samt administration og ekstern
kommunikation i forbindelse med realiseringen af strategien.

Samarbejdspartnere
Nationalt vil TI Danmark gerne arbejde sammen med andre eksperter inden for antikorruptionsområdet.
Eksperter vil blive inddraget i udformningen af politikpapirer på kerneområder for TI Danmarks arbejde,
samt på ad hoc basis i forbindelse med konkrete nationale og internationale tiltag. Derved søger TI
Danmark at skabe gennemslagskraft og ejerskab for interessenter i organisationens arbejde.
TI Danmark vil derudover deltage i det internationale anti-korruptionsarbejde og vil specifikt arbejde for et
styrket nordisk samarbejde. Et sådant samarbejde vil danne grobund for en sammenligning af de nordiske
anti-korruptionssystemer og dermed sætte fokus på Best Practice og identificere områder, hvor Danmark
kan forbedre regler og praksis.
Offentligheden, medlemmer
Offentligheden og medlemmer vil blive søgt mobiliseret ved konkrete projekter, målrettede kampagner
og et tæt samarbejde med de dele af pressen og medieverdenen, som på seriøs vis arbejder med – eller
kan bringes til at arbejde med – anti-korruptions-området.
Frivillige
Frivillige vil blive søgt mobiliseret ved konkrete projekter, målrettede kampagner og et tæt samarbejde
med de dele af pressen og medieverdenen, som på seriøs vis arbejder med – eller kan bringes til at
arbejde med – anti-korruptions-området.
TI Danmark vil ligeledes som en central opinionsdanner løbende advokere for vore synspunkter over for
offentlige og private beslutningstagere, herunder søge at blive inddraget i lovforberedende arbejde af
relevans for vores vision. TI Danmark vil fastholde og rekruttere medlemmer og støttemedlemmer gennem
nyhedsbreve og involvering.
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