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WWF-Norge, rapport om arbeidet mot korrupsjon og annen økonomisk 

kriminalitet 2014 

I 2014 opprettholdt WWF-nettverket arbeidet for å forebygge svindel og korrupsjon, blant annet gjennom 

å sikre at ledere fronter nulltoleranse og at bevisstheten om dette er høy blant ansatte. Arbeidet er solid 

forankret i nettverkets godt etablerte Code of Conduct. I tillegg er WWF-Norges Code of Ethics blitt 

oppdatert sammen med vår Fraud/Corruption Prevention and Investigation Policy.  

WWF ser alvorlig på svindel og korrupsjon. De negative konsekvensene er omfattende, og rammer som 

regel personer som vi samarbeider med og deres naturressurser. Økonomisk kriminalitet av denne typen 

innebærer dessuten misbruk av verdifulle midler som er satt av til viktig naturvernarbeid.  

WWF-Norge mener at åpenhet er viktig. I henhold til vår Code of Ethics, offentliggjør vi en årlig rapport 

som tar for seg saker som enten involverer WWF-Norge direkte eller midler som WWF-Norge har skaffet 

til veie – fra den norske regjering eller gjennom egen innsamling.  

Når det gjelder sakene nedenfor, har undersøkelsene som er blitt gjennomført identifisert områder hvor 

WWFs og/eller samarbeidspartneres internkontroller og regnskapsrutiner kan forbedres. Dette er enten 

iverksatt allerede eller er i ferd med å bli gjennomført. Siden WWF arbeider med forvaltning av 

naturressurser i land hvor korrupsjon ofte er utbredt, vil vi fortsette med å utvikle våre anti-

korrupsjonssystemer- og rutiner.  

I 2014-rapporten gis det en oversikt over saker som ble avsluttet i løpet av året.  

Saker avsluttet i 2014 – svindel bekreftet 

En regnskapsfører fra Namibia Nature Foundation (NNF), en sivilsamfunnspartner av WWF i Namibia, 

ble anklaget for svindel – nærmere bestemt for ikke å ha oppgitt tilbakebetalte reiseforskudd fra andre 

ansatte, og for å ha utstedt falske sjekker. En formell undersøkelse ble gjennomført og økonomiske bidrag 

til NFF ble frosset. Undersøkelsen viste at regnskapsføreren var skyldig, noe som ble rapportert til Norad. 

Svindlede midler beløp seg til 42.851 norske kroner og ble tilbakebetalt i februar. Regnskapsføreren ble 

avskjediget og saken rapportert til politiet.  

Saker avsluttet i 2014 – svindel/korrupsjon ikke bekreftet 

Ingen slike saker. 

Undersøkelser som fortsatt pågikk mot slutten av 2014 

Ingen slike saker. 

 

 


