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1 INDLEDNING 

Anti-korruptionsberetningen for 2020 opsummerer, hvad Røde Kors i Danmark har gjort for at forhin-

dre korruption og i de tilfælde, hvor korruption alligevel har fundet sted, at håndtere dette.  

 

Røde Kors i Danmark definerer korruption som misbrug af betroet magt for egen vindings skyld. Det 

er en bred definition, som rummer alle former for korruption såsom misbrug af magt og midler, be-

stikkelse og at give eller modtage gaver eller tjenester.  

 

Bekæmpelse af korruption står stærkt i organisationen. I 2013 vedtog hovedbestyrelsen to dokumen-

ter, der begge stadfæster et fokus på aktivt at forebygge, bekæmpe og afdække alle former for kor-

ruption:   

1. ’Røde Kors i Danmarks holdning til korruption’ 

2. ’Guideline for Preventing Corruption in the International Operations of the Danish Red Cross’.  

 

Holdningspapiret og retningslinjerne er delt bredt i organisationen/operationen og med vores partnere 

i Danmark og internationalt.  

 

Den overordnede koordinering af anti-korruption foregår i regi af Røde Kors i Danmarks integritetsko-

mité, der refererer til ledergruppen. Komitéen har medlemmer fra landskontoret, herunder de opera-

tionelle afdelinger international afdeling, national afdeling, asylafdelingen og genbrug samt Ungdom-

mens Røde Kors, og har økonomidirektøren som formand. I forhold til anti-korruptionsområdet har 

komitéen særligt fokus på at sikre relevante og opdaterede politikker og procedurer i forhold til kor-

ruption og har en rådgivende rolle vedrørende implementering og compliance i forhold til Røde Kors i 

Danmarks holdning til korruption. Arbejdet med en årlig plan for arbejdet med anti-korruption herun-

der anti-korruptionsberetningen og løbende opdatering af korruptionssager ligger således i integri-

tetskomitéen. 

 

 

2 TVÆRGÅENDE RØDE KORS ANTI-KORRUPTIONSINDSATSER 

Kendskab til holdninger samt til retningslinjer og procedurer er vigtig for arbejdet med anti-korrup-

tion. I 2020 blev der rullet en ny Code of Conduct ud, der gælder alle ansatte i Røde Kors i Danmark.  

 

I løbet af året er der ligeledes arbejdet på at forbedre Røde Kors i Danmarks whistleblowerordning og 

det bagvedliggende system til håndtering og administration af indkomne klager. Ordningen bygger på 

et fundament af sikkerhed, fortrolighed, respekt og retfærdighed og er etableret i samarbejde med 

Kammeradvokaten, som står for den indledende behandling af henvendelserne. Whistleblowerordnin-

gen kan benyttes til at indberette alvorlige forhold eller mistanke om alvorlige forhold, herunder øko-

nomisk kriminalitet, korruption, uberettiget brug af Røde Kors-midler og anden ulovlig adfærd. Der er 

udarbejdet en whistleblowerpolitik, som indeholder en uddybende beskrivelse af whistleblowerordnin-

gen. Whistleblowerordningen kan bruges af både ansatte i Røde Kors, frivillige, deltagere i vores akti-

viteter, samarbejdspartnere og alle andre. Den ligger frit tilgængelig på rødekors.dk på både dansk 

og engelsk. Systemet er gået i drift i begyndelsen af 2021.  

 

Røde Kors i Danmarks internationale arbejde blev i 2018 certificeret under Core Humanitarian Stan-

dards, hvilket bl.a. betyder, at vi arbejder systematisk med at inddrage vores målgrupper i humani-

tære projekter og lever op til standarder for at sikre ’accountability’ og kvalitet i vores internationale 

katastrofearbejde. Den årlige certificeringsrevision udstikker vejen for, hvor vi skal forbedre vores sy-

stemer. Således har vi fortsat fokus på at have gode procedurer for at beskytte vores målgrupper.  

https://corehumanitarianstandard.org/the-standard
https://corehumanitarianstandard.org/the-standard
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3 STATUS KORRUPTIONSSAGER INTERNATIONALT 

I tråd med Røde Kors i Danmarks forpligtelse til at være åben og transparent opridser beretningen 

aktuelle korruptionssager; inklusive status, opfølgning og de forholdsregler, som er taget i de enkelte 

sager. Nogle af sagerne er rapporteret i tidligere beretninger, men er med igen med en opdatering. 

Således rapporteres her alle sager i denne rapport, både åbne, nye og lukkede i året.  

 

Vi har i 2020 behandlet fire sager, der vedrører korruption eller mistanke om korruption i de Røde 

Kors- og Røde Halvmåne-selskaber, vi samarbejder med. I 2020 har Røde Kors i Danmark registreret 

1,2 mio. kr. i tab som følge af en korruptionssag i Zimbabwe fra 2013.  

3.1 Uganda (opdatering)  

Uganda Røde Kors’ daværende generalsekretær blev medio oktober 2013 arresteret og anmeldt af 

skattemyndighederne i Uganda for skatte- og momsunddragelser. I 2015 konstaterede vi, at svind-

len, der knytter sig til projekter støttet af Røde Kors i Danmark, beløb sig til 759.168 kr. Der er tilba-

gebetalt 132.838 kr., men den oprindelige tilbagebetalingsplan er ikke blevet overholdt. I slutningen 

af 2018 indledte vi nye forhandlinger med Uganda Røde Kors om tilbagebetaling af det udestående 

beløb. Ungdommens Røde Kors har ligesom vi lidt et økonomisk tab i samarbejdet med Uganda Røde 

Kors. I 2019 overtog Røde Kors i Danmark gælden for Ungdommens Røde Kors på 1.004.615 kr. 

Regnskabsmæssigt blev beløbet hensat til tab i 2019, men arbejdet med at få pengene tilbagebetalt 

pågår stadig. Der i løbet af 2020 ikke modtaget indbetalinger fra Uganda Røde Kors.  

3.2 Zimbabwe (opdatering)  

I slutningen af 2019 opdagede vi uregelmæssigheder vedrørende lønudbetalinger i Zimbabwe Røde 

Kors. Dette er vi i samarbejde med IFRC i gang med at undersøge. Da undersøgelsen er pågående 

(primo 2021) kan vi på nuværende tidspunkt ikke konkludere omfanget af korruptionen. Vi har siden 

mistanken opstod skærpet vores kontrol med de projekter, vi støtter, således at alle betalinger bliver 

verificeret af Røde Kors i Danmarks medarbejdere både før og efter betaling.    

3.3 Zimbabwe (opdatering)  

Der blev i 2013 indgået en aftale med Zimbabwe Røde Kors om tilbagebetaling af omkostninger på i 

alt 253.651 USD. Siden 2014 er der ikke modtaget afbetalinger, men i stedet er der modregnet i hus-

lejebetaling vedr. Røde Kors i Danmarks kontor i landet. Modregning i husleje har siden 2017 ikke 

været tilstrækkelig til at opfylde tilbagebetalingsplanen i den oprindelige aftale. Røde Kors i Danmark 

forlader Zimbabwe i 2021, hvorfor der ikke er mulighed for yderligere modregning efter denne dato. 

Der forhandles en ny tilbagebetalingsplan, men det vurderingen er, at selskabet har begrænsede ev-

ner til at honorere denne, når Røde Kors i Danmark forlader Zimbabwe. Mellemværende var ved ud-

gangen af 2020 opgjort til 1.213.269 kr. og hensættes til tab i 2020 regnskabet. Arbejdet med at få 

pengene tilbagebetalt pågår fortsat.  
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3.4 Nepal (opdatering) 

Røde Kors i Danmarks finansmedarbejdere i Nepal fandt i 2019 uregelmæssigheder i forbindelse med 

partnerens indkøb af flybilletter ved at foretage et kontroltjek hos firmaet, der sælger flybilletter. Sa-

gen er rapporteret til donorer samt Nepal Røde Kors. Nepal Røde Kors har undersøgt sagen nærmere 

i overensstemmelse med interne retningslinjer for anti-korruption. Undersøgelsen har konkluderet, at 

rejseselskabet har begået en fejl ved at bede om overbetaling på 12.153 kr. Beløbet er tilbagebetalt 

efter fejlen blev konstateret.  

3.5 Erfaringsopsamling fra de aktuelle sager i det internationale hjælpearbejde 

Det er vigtigt at have gode klagesystemer (feedback, whistleblower) for at sikre, at mistanke om kor-

ruption behandles og opdages i tide. Røde Kors i Danmarks nye whistleblowerordning og -system gi-

ver mulighed for, at man anonymt kan rapportere alvorlige sager om korruption eller andre overtræ-

delser af loven eller Code of Conduct i både Danmark og hele den internationale operation.  

 

Lokalansatte finansmedarbejdere i de lande, vi arbejder, har en vigtig rolle i at finde uregelmæssig-

heder og få rettet op på eventuelle fejl og misforståelser, der i sidste ende kan føre til korruption. 

Disse medarbejdere har både en forebyggende rolle samt en rolle i at finde sager og få dem løst. Det 

er derfor meget tilfredsstillende, at det er lykkes at bibeholde tilstedeværelsen i landene under co-

ronapandemien. 

 

 

4 ANTI-KORRUPTIONSINDSATSER NATIONALT 

4.1 Udmøntning af anti-korruptionsholdningen i det nationale arbejde  

Økonomivejledningen er grundlaget for arbejdet med anti-korruption i foreningen. Vejledningen hen-

vender sig til bestyrelserne og i særdeleshed til kassererne i Røde Kors-afdelingerne. Vejledningen 

angiver rammerne for god økonomistyring lokalt og er med til at understrege, at vi passer på pen-

gene i Røde Kors. Økonomivejledningen blev opdateret i 2020 med to forhold, der begge har til hen-

sigt at forbedre kontrolmiljøet i afdelingerne. 

 

I 2020 har landskontoret påbegyndt økonomisk tilsyn i ni afdelinger udvalgt af økonomi- og revisions-

udvalget på baggrund af en indstilling fra landskontoret. Udvælgelsen er baseret på en risikovurde-

ring på baggrund af flere kriterier; herunder ændringer i det økonomiske omfang, generel stor økono-

misk aktivitet eller afvigelser fra det forventede (f.eks. sen aflevering af regnskabet, manglende kas-

serer eller lignende). Derudover blev et par afdelinger tilfældigt udvalgt. Tilsynene er både en vigtig 

mulighed for landsforeningen til at kunne føre tilsyn med økonomien i afdelinger i særlige risikositua-

tioner, som for eksempel hastigt voksende økonomi eller udskiftninger på nøgleposter, og er også en 

understregning af, at landsforeningen har en ’vagthund’. Tilsynet gennemføres som besøg hos afde-

lingerne. Derved er det også muligt at følge op på arbejdsgangen i afdelingen, inkl. kontrollere om 

anbefalingerne fra økonomivejledningen følges i handling. På grund af coronarestriktioner, der har 

vanskeliggjort og forsinket fysiske besøg, blev ikke alle ni tilsyn færdigbehandlet i 2020. 

 

Der blev i 2020 ikke fundet uregelmæssigheder i bogføringen, men i flere tilfælde kan forretningsgan-

gene i afdelingerne trænge til at blive strammet op. Dog ikke i en grad hvor der har været grund til 

umiddelbar bekymring. 
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I forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet for 2019 blev det opdaget, at en kasserer i en afdeling 

havde overført et større beløb til sig selv. Sagen er blevet anmeldt til politiet og efterforsket i løbet af 

2020. Der er i 2021 rejst tiltale mod kassereren. Afdelingen har i mellemtiden valgt en ny kasserer. 

Sagen har været medvirkende til stramninger i økonomivejledningen til alle afdelinger, så risikoen for 

gentagelser er minimeret. 

 

I løbet af 2020 er der i en anden afdeling konstateret et tilfælde, hvor formanden har behandlet afde-

lingens midler på ikke betryggende vis. Blandt andet er der i et par tilfælde blevet udbetalt dobbelt 

løn for afholdte førstehjælpskurser. Sagen er også meldt til politiet, som er i færd med at behandle 

sagen. Der er i afdelingen efterfølgende valgt ny formand og bestyrelse. 

4.2 Indkomne sager via klagefunktion 

Røde Kors i Danmark har siden 2016 haft en whistleblower-/klagemekanisme på rødekors.dk. I 2020 

er der indkommet klager, som først og fremmest vedrører utilfredshed med fundraisingaktiviteter, 

klager over genbrugsbutikker (prissætning og butikspersonalet), frivilliges klager over forhold/ledelse 

i afdelingerne lokalt samt enkelte klager vedrørende førstehjælpskurser. Der er ikke modtaget kor-

ruptionssager via klagefunktionen i 2020. 

4.3 Genbrugsbutikker  

Med over 240 butikker, 10.000 frivillige og en omsætning på mere end 200 mio. kr. er genbrug en 

vigtig indtægtskilde for Røde Kors. Der har i 2020 været stort fokus i butikkerne på overholdelse af 

de mange og skiftende retningslinjer fra myndighederne i forbindelse med corona og i forlængelse 

heraf bl.a. også sikring af ordentlige forhold for kunder og frivillige. Herunder forholden sig til lovgiv-

ningen i forbindelse med købers retskrav på kontantbetaling samt adgang for de borgere, der er und-

taget mundbindskrav, hvilket har givet anledning til nogle klager.  

  

Røde Kors har et intranet og en håndbog for butikkerne, hvor der aktivt kommunikeres om retnings-

linjer for og krav til, hvordan butikkerne drives.  

  

I 2020 er der indrapporteret om bortvisning af fem frivillige på baggrund af mistanke om berigelse af 

varer, der har været doneret til butikkerne. Dette er på niveau med de foregående år.  

4.4 Øvrigt nationalt arbejde  

I det nationale arbejde modtager Røde Kors i Danmark løbende henvendelser om diverse forhold.  

 

I juni 2020 modtog landskontoret en klage over en førstehjælpsinstruktørs adfærd. Landskontoret 

undersøgte sagen, som resulterede i, at instruktøren fik en påtale.  

 

I december 2020 blev landskontoret orienteret om, at en kommunal medarbejder havde anmeldt en 

besøgsleder til politiet. Besøgslederen var også besøgsven, og anmeldelsen var sket på opfordring fra 

besøgsmodtageren, som har oplevet, at der angiveligt var forsvundet ting fra hendes hjem. Et par 

uger senere blev besøgslederen ringet op af besøgsmodtageren, som beklagede, idet de forsvundne 

sager alligevel var dukket op i hjemmet. Politiet frafaldt sagen, og besøgsforholdet kom til ophør.  

 

Præsidiet modtog også en henvendelse i december 2020 med en klage fra to frivillige. Klagen ved-

rørte lokale ledelsesanliggender i en afdeling og blev sendt til behandling i afdelingen med assistance 
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fra landskontorets konsulenter. Partshøring og anerkendelse for indsats var vigtige ingredienser i 

konfliktløsningen, og samtidig blev der truffet de rette beslutninger for afdelingen. 

 

I oktober modtog landskontoret et spørgsmål via klagefunktionen til et brev med anmodning om do-

nationer til forskellige formål. Spørgeren undrede sig over, at det var beskrevet, hvorledes man ved 

at donere 250 kr. kunne medvirke til at sikre et ugentligt besøg hos en ensom ældre i fire måneder. 

Hvordan kan det koste penge? Det blev i svaret redegjort for, at selvom besøgsvenner og –ledere  

arbejder frivilligt i Røde Kors, bliver der brugt midler på undervisning, kurser og temadage, såvel som 

rekruttering og konsulentunderstøttelse. Spørger kvitterede for svar. 

4.5 Udmøntning af anti-korruptionsholdningen i asylafdelingen  

Asylafdelingens regnskabsinstruks beskriver de retningslinjer og kontroller, der er sat i værk for at 

forhindre korruption i asylafdelingen. Regnskabsinstruksen indeholder klare retningslinjer for ansvars-

fordeling i forhold til udgiftsforvaltning. Derudover beskrives hvilke kontroller, der føres med likvide 

midler på asylcentrene og centralt, som samlet skal forhindre og/eller begrænse korruption. 
 

Der er herudover udarbejdet procedurer for, hvorledes likvider skal håndteres og opbevares. 

 

Der udføres kontroller i forbindelse med betalinger til kreditorer, manuelle bankoverførsler samt ind-

betalinger fra debitorer. 

 

Udover de omfattende interne kontroller er asylafdelingen underlagt Udlændingestyrelsens tilsyns-

myndighed. Hvor der udtages udgiftsområder til kontrol både i stikprøveform samt uanmeldte besøg 

på centrene i forhold til kontanthåndtering af beboerydelser.  

 

Hovedkontoret kontrollerer asylcentrenes likvide beholdninger fast en gang månedligt ved at besøge 

centret og foretage fysisk optælling og afstemme beholdningerne over til finansbogføringen. Asylafde-

lingen udfører herudover selv uanmeldte kasseeftersyn på de adresser, der håndterer væsentlige 

mængder af kontanter. 

 

Der har ikke været nogen forhold at indberette i 2020 i asylafdelingen. 


