Anti-korrupsjonsarbeidet i Redd Barna i 2020
Redd Barna har nulltoleranse for korrupsjon og mislighold og jobber kontinuerlig med å bekjempe dette i egen
organisasjon og i våre internasjonale programmer og prosjekter.
Redd Barna etiske retningslinjer definerer kravene vi stiller til våre ansatte, tillitsvalgte og samarbeidspartnere når
det kommer til håndtering av økonomiske midler. I tillegg har vi retningslinjer for varsling som forklarer hvordan
saker skal meldes inn og hvordan de håndteres. Internasjonale Redd Barna regulerer vårt arbeid internasjonalt og
de har også slike retningslinjer og rutiner som gjelder det internasjonale arbeidet.
Som en del av Redd Barnas anti-korrupsjonsarbeid gjennomføres det regelmessige internrevisjoner ved Redd
Barnas landkontor. Dersom det identifiseres røde flagg eller andre svakheter i internkontrollen økes hyppigheten
av internrevisjonene.
Redd Barna gjennomfører årlig opplæring i varsling og anti-korrupsjon. I 2020 trappet vi opp opplæring, kursing og
bevisstgjøring av ansatte for å redusere risikoen for mislighold som følger av koronapandemien.
Redd Barnas kontrollkomité fører tilsyn med Redd Barnas håndtering av varslinger, inkludert arbeidet med antikorrupsjon.

Sammendrag av saker fra 2020

Denne rapporten gir en oversikt over rapporterte saker om korrupsjon og økonomisk mislighold i våre
internasjonale operasjoner som ble avsluttet i 2020.
Redd Barna har tett dialog med våre givere og holder til enhver tid relevante givere orientert om nye saker, om
utviklingen i pågående saker og om lukking av saker.
I 2020 avsluttet Redd Barna seks saker, hvorav to saker ble bekreftet og resulterte i tilbakebetaling av midler til
donor.
Tabellen viser sakene som ble avsluttet i 2020:
Land
Sør-Sudan
Libanon

Syria
Myanmar
Somalia

Status
Mistanke om mislighold ved anskaffelse.
Mistanke ble ikke bekreftet.
Saken ble avsluttet uten reaksjon fra Norad.
Redd Barnas internkontroll avdekket mistanke om finansiell utroskap hos ekstern
partner i Libanon.
Mistanken ble bekreftet.
Redd Barna tilbakebetalte 984 422 kroner til Utenriksdepartementet.
Plyndring av kontor med finansiell konsekvens.
Saken ble avsluttet uten reaksjon fra Utenriksdepartementet som følge av force
majeure.
Mistanke om mislighold ved anskaffelse.
Mistanken ble bekreftet.
Redd Barna tilbakebetalte 4 905 kroner til Norad.
Mistanke om mislighold ved anskaffelse.
Mistanken ble ikke bekreftet.

Sør-Sudan

2

Saken ble avsluttet uten reaksjon fra Intergovernmental Authority on Development
(IGAD).
Mistanke om mislighold ved distribusjon.
Mistanken ble ikke bekreftet.
Saken ble avsluttet uten reaksjon fra Norad.

