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Biståndsorganisationen Hjärta till Hjärta ska genom goda rutiner för intern kontroll och 

styrning minimera riskerna för alla former av oegentligheter. Transparens och öppenhet ska 

genomsyra all verksamhet. Hjärta till Hjärta välkomnar synpunkter på verksamheten. Syftet 

med denna policy är att tydliggöra de åtgärder och beslut som behövs vid misstankar om 

oegentligheter.  

 

Definitioner 

Oegentligheter kan vara av ekonomisk karaktär men kan även omfatta andra typer av 

vinning, t ex ökat inflytande, samt underlåtenhet av vidtagande av åtgärder vid misstanke 

om oegentlighet.  

 

Rutiner för att motverka oegentligheter 

Hjärta till Hjärtas rutiner för intern kontroll och styrning ska minimera riskerna för att fel och 

oegentligheter kan förekomma. Rutinerna för intern kontroll ska stärka medvetenheten och 

kunskapen om vad oegentligheter innebär. Dessa rutiner ska verka förebyggande men också, 

genom nödvändiga kontrollaktiviteter, vara instrument för att upptäcka och hantera 

eventuella fel och oegentligheter.  

De av styrelsen beslutade styrdokumenten, arbets- och attestordningen, är redskap för hur 

verksamheten ska bedrivas och hur beslut ska fattas. Styrelsen och revisorerna får 

regelbundet ekonomisk redovisning och verksamhetsuppföljning. 

Inom ramen för de samarbetsavtal som organisationen upprättat med 

mottagarorganisationer i insatsländerna finns regler för bokföring, intern kontroll och 

rapporteringsrutiner. Hjärta till Hjärta utför stickprovskontroller i dessa organisationers 

bokföring.   

 

Rapporteringsplikt 

I enlighet med denna policy ska misstänkta oegentligheter rapporteras till föreningens 

direktor. Följande ska rapporteras: 

- Misstänkt korruption eller bedrägeri 

- Misstänkt misskötsel bland organisationens personal eller styrelse 



 
 

- Eventuella repressalier 

- Misstänkt jäv 

- Misstänkt otillbörligt nyttjande för egen vinning 

 

Hantering av misstankar 

Den som framför misstankar om oegentligheter ska ha rimliga grunder för att anta att 

sådana förekommer och måste agera i god tro.  

Medarbetare som misstänker att oegentligheter förekommer är skyldiga att muntligt eller 

skriftligt informera direktorn. I de fall det skulle finnas misstanke om att föreningens direktor 

är inblandad i något av de ovan stående ska dessa misstankar rapporteras till styrelsens 

ordförande. Vid misstanke är det av största vikt att agera omedelbart. Underlåtelse att 

rapportera misstänkta oegentligheter kan medföra disciplinära åtgärder. 

Om en medarbetare i någon av våra samarbetsorganisationer misstänker att det 

förekommer oegentligheter är denne skyldig att rapportera dessa misstankar till föreningens 

direktor. Om en extern part fattat misstanke om att oegentligheter förekommer inom 

organisationen och dess verksamhet uppmanas denne att rapportera misstankarna till 

direktorn eller till föreningens ordförande.  

Om välgrundade misstankar bekräftats ska en polisanmälan göras om inte frågan är av en 

sådan art att den kan behandlas internt.  Den som inkommit med misstankar om 

oegentligheter har rätt till återkoppling om hur fallet hanterats, med begränsande hänsyn till 

rimliga säkerhetsaspekter.  

 

Skydd mot repressalier 

Den som inkommit med misstankar om oegentligheter har rätt till skydd mot repressalier. 

Om repressalier skulle förekomma ska dessa omedelbart rapporteras till föreningens 

direktor. Den som anmäler och den som blir anmäld ska så långt det är möjligt, skyddas av 

sekretess, till dess interna eller externa utredningar fullgjorts och nödvändiga beslut fattats.  

 


