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Omfattning
Denna policy utgår från The Hunger Projects globala Financial Integrity Policy och är speciellt
anpassad för Sti�elsen The Hunger Project Sverige. Den är antagen av The Hunger Project Sveriges
styrelse  för att upprätta och underhålla lämpliga rutiner för att förhindra, upptäcka, och lösa
incidenter kopplade till korruption och bedrägeri.

Policyn gäller för The Hunger Project Sveriges samtliga styrelseledamöter, anställda, praktikanter,
volontärer, eller annan person som är kontrakterad till The Hunger Project Sverige. Berörda parter
förväntas agera på misstankar om korruption och informera The Hunger Project Sverige i enlighet
med denna policy.

Definition
The Hunger Project Sverige definierar korruption och bedrägeri som missbruk av
förtroendeställning för egen vinning. Korruption innefattar att erbjuda, ge, ta emot eller begära,
direkt eller indirekt, något av värde för att påverka  annan parts agerande. Bedrägeri innefattar att
avsiktligt eller vårdslöst vilseleda annan part för egen vinning.

Åtagande och ansvar
The Hunger Project Sverige tillämpar nolltolerans mot korruption och  bedrägeri  samt andra
former av ekonomiska missförhållanden i verksamheten. The Hunger Project Sverige bestyrker
att bedrägeri och korruption äventyrar organisationens uppdrag och vidmakthåller samt
fördjupar hunger och fattigdom i världen. Att förändra dessa villkor är av grundläggande vikt för
all verksamhet som organisationen bedriver.

Ekonomiansvarig  ansvarar för att utforma lämpliga interna kontroller samt tillhandahålla
utbildning för berörda parter för e�erlevnad av policyn.

Stiftelsen The Hunger Project Sverige | Lugnets allé 1, 120 65 Stockholm | Tel: (08) 735 23 30 | www.thehungerproject.se

  2022-04-01 11:07:44 UTCSignerat 2877054 1 / 4Oneflow ID Sida



Arbete för att förhindra korruption och bedrägeri
Medvetenhet inom organisationen
The Hunger Project Sverige har en uppförandekod som omfattar samtliga styrelseledamöter,
anställda, praktikanter, frivilliga, eller annan person kontrakterad till organisationen.
Genomgång och signering av uppförandekoden sker årligen av samtliga berörda parter.
Berörda parter ska känna till och tillämpa denna policy och riktlinjer om misstänkt korruption.
Detta säkerställs genom årliga genomgångar och vid introduktion till organisationen.

System för Intern kontroll
The Hunger Project Sverige har ett system för intern kontroll som säkerställer att det finns
ansvarsfördelning, delegationsordning och attestordning. Det finns ett systematiskt arbete som
sy�ar till att reducera risken för korruption. Dessa rutiner beskrivs i den ekonomihandbok som är
framtagen för The Hunger Project Sverige.

Det genomförs årligen en riskanalys för The Hunger Project Sverige där rutiner för att minska all
form av korruption utvärderas och utvecklas.Utifrån utvärderingen utformas handlingsplaner för
att stärka arbetsrutiner för effektiv internkontroll av verksamheten.

Arbete för att upptäcka korruption och bedrägeri
Uppföljningsrutiner i programverksamheten
För samtliga program och projekt som The Hunger Project Sverige finansierar finns tydliga
uppföljningsrutiner och kontrollaktiviteter för att minimera risken för oegentligheter. Detta
innefattar även fältbesök för att utbyta erfarenhet om rutiner och metoder för kvalitetssäkring.
Det genomförs även på årlig basis interna revisioner samt  externa revisioner av
programverksamheterna.

Extern kontroll av den svenska verksamheten
The Hunger Project Sverige  har 90-konto och är därmed granskade av Svensk Insamlingskontroll.
Organisationen är medlem i Giva Sverige och e�erlever Givas kvalitetskod samt effektrapporterar.
Extern revision av auktoriserad revisor genomförs årligen enligt K3.

Enkla och tydliga rapporteringsvägar
De berörda parter som omfattas av policyn har skyldighet att anmäla alla upptäckta eller
misstänkta fall av korruption eller bedrägeri inom organisationen omedelbart till vd eller styrelsens
ordförande. Om de känner att de inte kan rapportera  till ovannämnda personer hänvisas de till The
Hunger Project Sveriges Visselblåsarpolicy för anonym anmälan.
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Arbete för att utreda incidenter av korruption och bedrägeri
Ekonomiansvarig tillsammans med vd ansvarar för att omgående utreda samtliga rapporterade
eller misstänkta fall av ekonomisk försummelse. Detta inkluderar såväl informella som formella
rapporter om misstänkt korruption. Beroende på påståendets allvar och komplexitet kan
utredningen hanteras internt eller remitteras till en extern expert. I fall då ekonomiansvarig
eller vd är mål för misstanke eller utredning ansvarar styrelsens ordförande.

I de fall ärendet handlar om korruption eller bedrägeri som innefattar verksamhet utanför
Sverige ska globala The Hunger Project inkluderas vid misstanke eller  utredning.

Helena Norder
Styrelsens ordförande
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                    2022-04-0110:08:26
                    The Hunger Project skapade avtalet och bjöd in Helena Norder på Styrelsen The Hunger Project Sverige som en undertecknare.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-04-0111:07:39
                    Helena Norder på Styrelsen The Hunger Project Sverige öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-04-0111:07:44
                    Helena Norder på Styrelsen The Hunger Project Sverige signerade.
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                    Alla undertecknare i Styrelsen The Hunger Project Sverige har signerat.
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