Hur WaterAid arbetar för att motverka oegentligheter
Ett viktigt område inom alla verksamheter, inte bara insamlingsverksamheter, är att arbeta med
att förhindra att möjligheten ges till oegentligheter, allvarlig försummelse, mutor, korruption
eller någon form av bedrägeri mot organisationen.
WaterAid Sverige är medlem i federationen WaterAid international. Alla medlemmar förbinder
sig att följa av WaterAid internationals styrelse beslutade Globala Standarder och Policys. Det
finns Globala Standarder och Policys som är utformade för att ge alla medarbetare inom
WaterAid riktlinjer kunskap om hur vi tillsammans kan motverka oegentligheter. WaterAid
arbetar med ett aktiv informations arbete så att det finns en medvetenhet om vad som är att
betrakta som oegentligheter, allvarlig försummelse, muta, korruption eller någon form av
bedrägeri. Det är viktigt att denna medvetenhet finns inom hela organisationen och inom de
organisationer som WaterAid samverkar med. I detta arbete ingår också att varje enskild
medarbetare inom WaterAid och inom samverkande organisationer ska och har en vilja att
värna om att givarnas medel skall användas på det bästa och mest effektiva sättet.
Läs mer om policyn

Kontroll för att motverka oegentligheter
WaterAid i Sverige har förutom de internationella Standarder och Policys egna riktlinjer på lokal
nivå. En sådan är t.ex. delegationsordningen, som klart beskriver vem i organisationen som har
befogenhet att göra inköp, skriva avtal och till vilket belopp befogenheten sträcker sig. Och
det finns strikta rutiner för utbetalningar. Det görs månatliga avstämningar, uppföljningar och
rapporter till generalsekreteraren, Styrelsen får vid varje styrelsemöte en genomgång av
generalsekreteraren vad gäller det ekonomiska läget och andra viktiga händelser.
WaterAid revideras årligen av en auktoriserad revisor. An av revisorns uppgifter är att
kontrollera att den interna kontrollen är god.

Anmälan
För att underlätta en anmälan om någon skulle misstänka att någon inom organisationen eller
underleverantör, partner misskött sig har WaterAid utarbetat ett arbetssätt där det ska vara
enkelt för en medarbetare att rapportera detta. I instruktionen är det tydligt beskrivet till vem
det ska rapporteras till. Den som gör en anmälan ska alltid kunna vara anonym.

Anmälan för externa intressenter
För dig som extern intressent kan du antingen vända dig till WaterAid Sveriges
generalsekreterare eller dess styrelseordförande. Om din anmälan gäller styrelsens arbete
vänder du dig till WaterAid UK’s internal audit department.
En anmälan tas alltid på största allvar och leder till en granskning av ärendet.
Granskningen kan göras av WaterAid internationals interna revisorer eller av WaterAid externa
revisor.

En anmälan kan alltid göras anonymt och skickas till någon av följande mottagare:
WaterAid Sverige
Att: Generalsekreteraren
Box 4090
102 62 Stockholm

WaterAid UK (Internal Audit)
Att: Head of Internal Audit
47-49 Durham Street,
London, SE11 5JD
UK

