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Blacklistet af FN for penge under bordet
Grundfos er stemplet som kriminel og korrupt af
FN. Vores system var ikke godt nok, erkender
virksomhedens chefjurist, Christian Hartvig.
STIG ANDERSEN

P

umpefabrikken Grundfos i Bjerringbro angiver som en af sine
grundlæggende værdier, at virksomheden vil opføre sig ansvarligt, både
forretningsmæssigt og samfundsmæssigt. Alligevel har virksomheden netop fået stemplet ’kriminel og korrupt’ af ingen
ringere end FN.
I 2003 skaffede Grundfos sig ordrer til
Saddam Husseins Irak ved at betale penge
under bordet i forbindelse med det såkaldte olie for mad-program. Grundfos
erkender, at dette er sket i to situationer,
og virksomheden er derfor blevet sortlistet som underleverandør til FN i foreløbig seks måneder.
I Grundfos-hovedkvarteret i Bjerringbro har hverken bestyrelsesformanden
Niels Due Jensen eller koncernchefen Carsten Bjerg ønsket at kommentere FN-

dommen. Det job er overdraget pumpekoncernens chefjurist Christian Hartvig.
Hvor længe har Grundfos haft som en af
sine bærende værdier, at virksomheden vil
»opføre sig ansvarligt, både forretningsmæssigt og samfundsmæssigt«?
»Det kan jeg ikke huske, det var før min
tid«, siger Christian Hartvig.
Men var det værdier, der også gjaldt, da
Grundfos betalte penge under bordet i Saddam Husseins regime?
»Det gjorde de, helt absolut«.
Hvad er de så værd, de værdier?
»Jamen, de er en masse værd, for de kan
jo bruges som løftestang til at forklare,
hvorfor det er uholdbart, når man ikke lever op til det ansvar, som disse værdier
dikterer«.
Altså at det får konsekvenser, hvis ikke
man lever op til værdierne?
»Ja, det fik jo konsekvenser, da vi blev
klar over de to sager. Der blev draget per-

massivt med siden«, siger Christian Hartvig.
»Jeg har ikke nogen grund til at tro, at
de, der gjorde det, ikke 100 procent vidste,
hvad de gjorde. Det var i strid med, hvad
vi fandt rigtigt, og havde det fremtrådt på
den måde, ville det aldrig have været godkendt i systemet. Men der var nogle muligheder for, at det kunne omgås i det
bogføringssystem, vi havde«.

mennesker verden over i Grundfos, og vi
har også indimellem nogen, der træder
ved siden af. Og vi er ikke overrasket over
FN’s sanktion og accepterer den«, siger
Grundfos’ chefjurist, Christian Hartvig.
Foto: Grundfos

sonalemæssige konsekvenser. Og vi har
erkendt, at de processer og procedurer, vi
havde, ikke var tilstrækkelige og gode
nok til at undgå, at sådan noget skete. Det
lærte vi af det, for havde vore procedurer
været gode nok, så havde vi ikke haft denne uheldige sag. Og det har vi arbejdet

erhverv@pol.dk

fakta

OLIE FOR MAD-SKANDALEN

Systemet ikke godt nok

STEMPLET. »Vi beskæftiger 17.000

en række sager med henblik på at konfiskere
den fortjeneste, der har været på de kriminelle forretninger. Er Grundfos blandt dem?
»Ja, det er vi. Vi risikerer at få konfiskeret nogle penge for det forløb her, hvis
Rigsadvokaten vil køre videre med sagen«, siger Christian Hartvig.

»Men koncernledelsen har strammet op
på hele bogføringsprocessen. Vores system var simpelt hen ikke godt nok til, at
sådan noget kunne opdages. Og man
strammede formuleringen af vores etiske
forretningsprincipper op. De underskrives af alle direktører i koncernen en gang
om året«.
Kan I så garantere, at det samme ikke kan
ske igen?
»Med 17.000 ansatte over hele jorden ...
i dag som dengang er det sådan, at en enkelt eller nogle få muligvis kan finde huller i systemet. Det kan du aldrig gardere
dig imod«.
Bagmandspolitiet arbejder fortsat med

Efter Iraks invasion af Kuwait i 1990
indførte FN sanktioner mod Irak, der betød, at Irak kun måtte sælge sin olie under FN’s kontrol og kun måtte bruge
indtægterne fra salget på varer, som FN
godkendte. Ordningen blev kaldt olie for
mad-programmet.
Mere end 2.000 virksomheder på verdensplan snød tilsyneladende med FNsanktionerne, ifølge FN’s undersøgelseskommission. Af danske virksomheder er foruden Grundfos også billeverandøren Bukkehave i Svendborg sat på
den sorte liste over selskaber, som FN
ikke vil handle med.

forskningsmidler

Erhvervsliv
forsker
mindre

Ultra-højopløst 37” storskærms-tv i solid
japansk mærkevarekvalitet – og det til
ren kanonpris!

NYHED

7.990,Sharp LC-37X20S 37” LCD-TV

Mens regeringen kæmper for
at bruge tre procent af
samfundsøkonomien på
forskning, vender dansk
erhvervsliv forskningen ryggen.
ESBEN KJÆR

D

et er en yndet påstand i erhvervslivet, at
regeringen ikke gør nok for forskningen.
Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at
virksomhederne har helt ret – de er bare endnu
værre selv: Mens de offentlige penge til forskning
stagnerer, falder de private midler ligefrem.
EU har besluttet, at Europa skal udvikle sig til
verdens mest konkurrencedygtige økonomi. Derfor skal alle lande arbejde for at bruge tre procent
af samfundsøkonomien (bruttonationalproduktet) på forskning og udvikling – hvilket man med
aldrig svigtende sans for folkelighed har døbt
’Barcelonamålene’. To procent skal komme fra det
private og en procent fra det offentlige.
Men herhjemme er det offentliges andel af
forskningen trods den politiske globaliseringsaftale stagneret og udgjorde 0,8 procent i 2003 og
0,81 i 2006. Men i samme periode er det private erhvervslivs forskning direkte faldet fra 1,78 til 1,65
procent af samfundsøkonomien.
»Det er ærgerligt, at erhvervslivets andel af
forskningen faktisk falder. Det nytter ikke noget,
at regeringen træder på speederen, hvis erhvervslivet så hænger lidt i bremsen«, siger
Venstres erhvervspolitiske ordfører,
Jacob Jensen, og sender en hilsen til
erhvervslivet: »Jeg håber og tror, at
Det nytter
de vil gøre noget ved det«.
ikke noget, at
Det skal han nu ikke regne med:
»Barcelonamålene er en politisk regeringen
målsætning, og man kan ikke med træder på
sine sanser i behold politisk forplig- speederen,
te private virksomheder til at invehvis erhvervsstere mere eller mindre i forskning.
Når det er sagt, så er det bekymren- livet så
de, at de private investeringer i hænger lidt
forskning falder målt i procent af i bremsen
BNP. Den eneste vej frem er at sikre, Jacob
at der er fornuftige rammebetingelJensen,
ser for at drive vidensvirksomhed i
Danmark«, siger forskningschef erhvervsCharlotte Rønnov fra Dansk Industri ordfører (V)
og nævner tre problemområder:
Manglen på arbejdskraft svækker forskningen.
Højtuddannede udlændinge gider ikke blive i
Skattedanmark. Og sluttelig vokser de rigtige
forskningsmiljøer mest frem, hvis det offentlige
bruger flere penge på at forske i ting, som interesserer erhvervslivet.
Så virksomhederne forsker ikke nødvendigvis
mindre – de forsker måske bare i udlandet i stedet
for: »Mange af de virksomheder, der investerer
mest i forskning og udvikling, er globale. De kan
sagtens vælge at lægge deres forskning uden for
Danmark. Man skal være opmærksom på, at først
var det produktionen, der blev outsourcet. Næste
bølge er forskningen«, siger Charlotte Rønnov.
Det forklarer bare ikke, hvorfor den private
forskning i Danmark falder, siger Jacob Jensen:
»Jeg er ikke uenig i, at noget forskning flytter til
udlandet. Men faldet i erhvervslivets investeringer er ikke sket på baggrund af nye forudsætninger. Skattetrykket har for eksempel netop været
holdt i ro og endda været svagt faldende. Intet har
ændret sig i denne fireårige periode – bortset fra
niveauet for erhvervslivets forskningsinvesteringer«.
esben.kjaer@pol.dk

Elegant, avanceret og økonomisk 32” LCD-tv med flot sort
højglansfinish og indbyggede tunere til digitalt antenne- og
kabel-tv.

SAMSUNG LE-32A436T1C LCD TV

6.990,-

ROMERLYS

ER DU TRÆT AF
OG ØLSJATTER I NAKKEN?
Få ægte lydperler i
ørerne og nyd sommeren
for fuld musik. Hvid eller
sort.

Ægte hi-fi – lige til reolen!
Super pakkepris inkl. originale DENON-højttalere.
DENON DM33 minisystem m. ARGON

6220 højttalere normalpris: 3.897,-

DENON AH-C351 in-ear
hovedtelefon

349,-

Nu

2.969,-

Lyt til både FM og tusindvis af radiostationer på
internettet helt uden brug
af computer. Også trådløst.
Argon iNet 1 internetradio

1.299,-

Her får du lyd og billede i den virkelig seriøse
klasse. DVD-1940 klarer både DVD, CD, SACD og
DVD-Audio og er et godt valg, hvis du kun vil
have én diskafspiller. Vælg sølv og spar 20%!

2.299,-

DENON DVD-1940 normalpris 2.699,- NU

Tre suveræne hjemmebio-receivere med mange
HD-muligheder og masser af kræfter. Lige nu kan
du spare op til 25% på sølv modeller!

3.699,4.999,7.499,-

DENON AVR-1908 normalpris: 4.499,- NU

DENON AVR-2308 normalpris:

5.999,- NU

Hvorfor nøjes med billige
plasticanlæg til din iPod, når
du kan få design og lydkvalitet
i verdensklasse? Det sensationelle
Zeppelin-system fylder hele din stue
med vellyd, og du styrer slagets gang fra
sofaen!

B&W Zeppelin højttalersystem

NYHED

4.499,.d k

DENON AVR-2808 normalpris: 8.999,- NU
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BAD SOUND KILLS GOOD MUSIC!

