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1. Møtet er satt - 19:15
2. Styreprotokoll
Styret melder fra sin protokoll: «Rådet har behandlet
anken og valgt å opprettholde Styrets vedtak. Medlem
nr. 3063536358 utestenges fra Studentersamfundet i Trondhjem til og
med 7. januar 2018»
Videre godkjennes dagsorden uten merknader
3. Politisk femminutt
På talerstolen: Eivind Rindal
- Studenter må utfordre etablissementet!
4. Innledning ved Guro Slettemark
Guro Slettemark, generalsekretær i Transparency International Norge:
- Korrupsjon er en global utfordring
- Paradise Papers og Panama Papers
- Koster verden 1260 mrd USD årlig
- Norge har lite hverdagskorrupsjon, men 50% av befolkningen tror
vennetjenester er utbredt i kommune/stat
- Definerer korrupsjon som misbruk av makt for personlig gevinst
- Oppfordrer studenter til å lære seg mer om korrupsjon

5. Innledning ved Petter Gottschalk
Petter Gottschalk, professor på BI innleder:
- Samler hvitsnippdømte i en database
- Datatilsynet anså samfunnsnytten som større enn
personvernet
- Hvitsnippkriminelle er toppledere som begår forbrytelser gjennom
misbruk av sin egen stilling
- Straffen for å bestikke er lavere enn straffen for å bli bestukket.
Andre land (f. eks USA) har motsatt praksis.
- Convenience Theory: korrupsjon er forenklende midler, spesielt i
korrupte regimer
- Tre dimensjoner
- Motiv: som oftest ikke grådighet
- Organisatorisk mulighet: høyerestående stilling som
muliggjør korrupsjonen
- Avvikende atferd: Rettferdiggjørelse - “offerløs
kriminalitet”
- Få kvinner i databasen over hvitsnippkriminelle
- Gitt to personer med identisk stilling; hvem ville du bestukket
- kvinnen eller mannen?
6. Innledning ved Karen Espelund
Karen Espelund, fylkesdirektør og tidligere fotballspiller og
generalsekretær i NFF innleder:
- Erfaring fra fotballen og kommunal forvaltning
- Korrupsjon tradisjonelt ift. tildeling av TV-rettigheter til VM i fotball
for herrer, samt arrangementstildeling. Kampfiksing
- Asiatiske syndikater står for kampfiksing, men UEFA har satt
i gang overvåkningstiltak
-  I Norge har vi tilfeller av kampfiksing i tredje divisjon
- Korrupsjon i FIFA: Sepp Blatter sto på talerstolen og prøvde å
bestikke hele FIFA-kongressen under et gjenvalg ved å tilby
800.000 USD i “utviklingsmidler”
- Bruker organisasjonens midler til å sikre sin egen posisjon

- I organisasjoner som FIFA må man ha mer utfyllende regnskap for
å forsikre seg om at pengene ikke går til lyssky formål
7. Pause - 19:57
8. Sofaprat
Sofapraten ledes av Emil Grip fra Styrets Debattkomité.
Hvordan kan man avdekke korrupsjon?
- Pressens rolle i dette er viktig. Det er verre for en virksomhet at en
korrupsjonsskandale kommer på forsida av en avis enn i en
rettssak.
Hvordan kan man forebygge korrupsjon?
- Få folk til å forstå risikoen; man kan bli tatt selv om den reelle
sjansen for å bli tatt er lav
Vern av varslere - bør de belønnes?
- Man kan ikke belage seg på ren økonomisk vinning for varsling
Vennskap og vennekorrupsjon - folk får sommerjobb fordi de kjenner
noen som kjenner noen?
- Norge er et lite land, og denne problemstillingen er vanskelig å
komme utenom. Habilitetslover er derfor svært viktig i offentlig
forvaltning
- Eks: En ordfører kan plutselig behandle sin egen byggesøknad
- IT-kontrakter som uten anbud blir gitt til rådmannens sønn
Videre snakket innlederne om tillit til politikere og Norges særposisjon
der.
9. Sofaprat med spørsmål fra salen
På talerstolen:
Kyrre Ryeng: Er lobbyvirksomhet korrupsjon? Er det bare korrupsjon
hvis det er en avtale mot et gebyr?
Christian Dahl-Nielsen: Det er ofte spørsmål om habilitet: hva er
vennetjenester og hva er korrupsjon?
Eivind Rindal: Island er et svært lite land med mye korrupsjon: hvor
sannsynlig er det at “Island-scenariet” skjer i Norge?
Magnus Torslund: Bagatellisere vi korrupsjon i industrier der det
omsettes store summer?
Rodrigo Santiago: Tiltakene i Norge som motvirker korrupsjon fungerer
ikke i Brasil - hvorfor?

Sigrid Solheim: Hvordan står det til med lokal korrupsjon? Havner
pengene jeg betaler for kaffe og vafler på et lokalt idrettsarrangement i
lomma til direktører?
Magnus Fure Runnerstrøm: Driver Jan Hanevold med korrupsjon når
han benytter sin stilling i Visjon Norge til å samle inn penger?
Martin Storli Værnes: Har fått sommerjobb gjennom nettverk - hvor
viktig er nettverk i Norge?
10. Styrets innstilling til medlemmer av Rådet
Styret har innstilt på Sveinung Vaskinn, Snorre Vestli og Miriam Nesbø
en toårsperiode.
som medlemmer av Rådet,for
perioden
2017-19
11. Eventuelt
Kristin: Klimasøksmål mot Staten starter 14. november
12. Kritikk av møtet
Tormod Gjestland: Styret burde ikke avholde rådsvalg på et festmøte
13.

Møtet er hevet - 21:17
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