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Kristian Thulesen Dahl:
Dongskandalen må føre til et salg
Den politiske inficering af
Dong har været for stor og
har ført til en nærmest
’religiøs’ satsning på
grøn energi – koste hvad
det vil, siger Kristian
Thulesen Dahl.
Dong
STIG ANDERSEN

D

ong-skandalen må føre til, at
energiselskabet nu bliver sat til
salg på børsen. Man er nødt til at
acceptere, at staten ikke er velegnet som
storaktionær i et selskab, og at der skal
nogle aktive ejere til, som kan skabe en reel konkurrencesituation«.
Det siger næstformanden i Folketingets Finansudvalg, Kristian Thulesen
Dahl (DF), efter de seneste ugers opsigtsvækkende afsløringer af løn- og bonusforhold i Dong, som staten ejer 76 procent af,
og som har ført til fyringen af den administrerende direktør Anders Eldrup.
»Staten har svært ved at agere på samme måde, som en aktionær på det private
marked vil gøre«, siger Kristian Thulesen
Dahl. »For hver gang staten går aktivt ind i
en proces, bliver det politikere, som leger
direktører, og det bliver til partipolitisk
fnidder. Det duer ikke«.
»Den eneste farbare vej er at sætte en
professionel bestyrelse ind, som det også
er sket i Dong. Men afsløringerne i Dong
har vist, at også den eneste farbare vej kan
føre til skandalelignende forhold, og det

har vist sig, at staten som aktiv aktionær
har svært ved at finde sine egne ben«.
Finansudvalgets næstformand ser derfor et salg som eneste mulighed. Men
først efter en opsplitning af Dong i et
driftsselskab, som skaffer energien ved at
drive kraftværker, vindmøller m.v., og så
et selskab, som staten fortsat skal eje, og
som sidder på den infrastruktur i form af
ledninger, rør og net, som sikrer, at energien kommer frem til forbrugerne.
»Salget af driftsselskabet skal sikre en
friere konkurrence, hvor flere spillere
blandt kraftværker og vindenergiselskaber kan levere energien. For mig handler
det om at få nogle aktive ejere, som kan
skabe en reel konkurrencesituation. Der
er alt for lille reel konkurrence i energiforsyningen«, siger Kristian Thulesen Dahl.

Dong har været et luftkastel
Har Dong været for politisk inficeret?
»Noget af kritikken mod Dong er jo, at
man har haft en nærmest religiøs tilgang
til at investere i grøn energi. Og i en grad,
så selv en inkarneret tilhænger af grøn
energi som SF’s Anne Grethe Holmsgaard
har været kritisk. Da Dong bød på havvindmølleparken ved Anholt, var det med
et bud på 12-14 milliarder kroner. Det virker, som om det har været et mål i sig selv
at udbygge vindindustrien, uanset prisen. Der er situationer, hvor der simpelt
hen ikke har været konkurrence, og risikoen ved den manglende konkurrence er,
at forbrugerne kommer til at betale en alt
for høj pris for deres energi«.
Har Dong har været et luftkastel i sin måde at fungere på – fordi det har staten i baghånden?
»Ja, det er det, jeg siger. Der har jo været
meget fokus på, hvad Dong har leveret i
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Ifølge Politikens oplysninger er en privatisering af
Dong Energy formelt ikke
opgivet, men ’udsat på
ubestemt tid’. Realiteterne bag denne formelle
formulering er dog, at den
nuværende regering ikke
har nogen planer overhovedet om at gennemføre
en privatisering helt eller
delvis. Det er ikke bare af
ideologiske årsager, men
også fordi den købsinteresse, der blev udvist, da
den tidligere regering forberedte en børsnotering i
2008, var forholdsvis nedslående.

udbytte til staten, men hvis man lægger
til grund, at Dong er et kæmpe selskab, og
at de i kraft af en reel monopolstatus har
haft mulighed for bare at inddrive penge
fra forbrugerne, og at de har kunnet byde
på en havmøllepark på basis af en garanteret afsætningspris fra staten, så har
man billedet på nogle vilkår, som er så
gunstige, at Dong kunne tjene penge på
alene at sælge sine aktiviteter til f.eks.
pensionsselskaber. Det fortæller mig, at
man har et statsselskab, som er pumpet
op på grund af mere eller mindre automatiske statsgarantier. Det har været ekspansion efter devisen: Koste hvad det koste vil. Jeg tror ikke, man ville have set den
opkøbsiver, som vi rent faktisk har set i
Dong, hvis ikke man havde haft staten i
ryggen«, siger Thulesen Dahl.

Konkurrence afgørende
Nu vil du have Dong solgt, men Dong er jo
opstået ved, at man i 2005 tvang det private
Elsam ind i Dong ved en politisk aktion?
»Det fik man dengang politisk opbakning til, fordi man sagde, at alternativet
ville være, at udenlandske interesser kunne opkøbe energisektoren i Danmark,
f.eks. svenske Vattenfall eller tyske E.ON,
og at det derfor var vigtigt med stort
dansk, nationalt selskab«.
Med et salg af Dong kan udenlandske interesser jo sætte sig på det hele?
»Ja, men det er afgørende, at man fastholder det nationale ejerskab til nettene,
altså til forsyningskanalerne. Det afgørende er sådan set ikke, hvem der ejer et
driftsselskab, men om der er forskellige,
der har interesse i at putte energi ind i vores net, så forbrugerne er sikret energi til
den lavest mulige pris«.
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Bortvisning: Ikke en krone til Eldrup
Hvis en bestyrelse kan bortvise en direktør, er der ikke
logik i at betale et gyldent
håndtryk, siger Finansudvalgets næstformand,
Kristian Thulesen Dahl.
STIG ANDERSEN

D

ong’s fyrede direktør, Anders Eldrup, skal ikke have en krone.
Hvis en bestyrelse mener, at en direktør har foretaget sig så alvorlige ting,
at han kan bortvises, så må det være den
eneste logik.
Så markant vurderer næstformanden i
Folketingets Finansudvalg, Kristian Thulesen Dahl, den fyrede Dong-direktør Anders Eldrups chancer for at få sin fratrædelsesgodtgørelse på 17 millioner kroner i
hus.
»Der mangler noget logik i det, bestyrelsen har været ude med omkring Anders Eldrups afgang«, siger Kristian Thulesen Dahl. »Hvis man mener, der foreligger uregelmæssigheder i et omfang, så
man i realiteten kan bortvise direktøren,
så må det i min logik betyde, at bestyrelsen mener at have så belastende ting på
direktøren, at man heller ikke skal betale
ham et gyldent håndtryk til 17 millioner.
Og jeg mener, at Anders Eldrup blev bortvist. Der var jo tale om et forløb, hvor han
forlod virksomheden efter en samtale
med bestyrelsen«, siger Kristian Thulesen
Dahl.
Det blev af Dong-formanden, Fritz
Schur, kaldt for en »gensidig aftale«. Har
bestyrelsen ikke forpasset muligheden
for at kalde det en bortvisning og dermed
nægte Eldrup de 17 millioner?
»Det håber jeg bestemt ikke. Jeg håber,

TILLID Næstformanden for
Folketingets Finansudvalg,
Kristian Thulesen Dahl, har
tillid til Dong’s formand Fritz
Schur. Derimod er han
ikke overbevist om, at den
bortviste direktør skal have
sit gyldne håndtryk udbetalt.
Arkivfoto: Jens Dresling.

bestyrelsen har taget sig de fornødne forbehold, for at man kan vurdere det her
helt nøgternt, når advokatundersøgelsen
i Dong er færdig. Hvis ikke det er tilfældet,
mener jeg ikke, bestyrelsen har gjort sit
arbejde godt nok. Og det er jo ikke en bestyrelse, der består af novicer. Det er dygtige erhvervsfolk, som jeg må gå ud fra har
forstået at tage de juridiske forbehold,
som betyder, at man kan komme tilbage.
Den logiske slutning må være, at selv om
man kalder det »efter gensidig aftale«, så
er det således, at den administrerende direktør røg ud af virksomheden samme
dag, som beslutningen blev taget. Processen mellem Anders Eldrup og bestyrelsen
har haft samme funktion som en bortvisning«.

Bestyrelsen må stå fast
»Et eventuelt gyldent håndtryk kan først
komme på tale, hvis Anders Eldrup i en efterfølgende sag kan godtgøre, at han har
ret til et sådant. Men Dong’s bestyrelse bliver nødt til at stå fast på, at en direktør,
som man mener sig i stand til at bortvise,

ikke er i en position, hvor han har ret til et
gyldent håndtryk«.
Hvad med de millionbeløb, som der er
indgået aftaler om med Anders Eldrups meget omtalte forgyldte medarbejdere i Corporate Affairs-afdelingen?
»Jeg tror, det kommer an på, om der er
ond tro med i det. Det må vi se, om Rigsrevisionen eller advokatundersøgelsen kan
afdække. I en eller anden udstrækning
må folk være bevidste om, at det her har
jeg kun ret til, hvis bestyrelsen siger god
for det. Og ved man, eller burde man vide,
at bestyrelsen ikke har fået det forelagt,
og det på den måde er kommet i ond tro,
så er det klart, at der bør være mulighed
for at kræve pengene tilbage eller undgå
at udbetale f.eks. aftrædelsesgodtgørelser
og andet«, siger Kristian Thulesen Dahl.
»Det er vigtigt for mig, at det bliver afklaret til bunds. I mange private selskaber
ville man betale sig ud af sådan nogle ting
for at få ro. Men Dong er i en særlig situation som statsejet virksomhed. Her kan
man ikke betale sig til ro, her skal der ryddes op«.

Formanden blåstemples
Dong’s formand er også formand i to andre
store statsejede selskaber, SAS og PostNord.
Kan han have haft for travlt til at passe sit
job som Dong-formand forsvarligt?
»Der er indtil nu ikke noget i denne sag,
man kan klandre bestyrelsen eller formanden for. Fritz Schur helliger sit liv til
de ting, han engagerer sig i forretningsmæssigt, og for mig er det, som om han
sætter alt ind på at løse de ting, han er udpeget til. Og i sig selv synes jeg ikke, der er
hverken noget konkret eller principielt
forkert i, at han sidder som formand i tre
store selskaber, hvor staten er aktionær.
For mig er det afgørende, om han kan udfylde rollen, og det har jeg oplevet, at han
kan«, siger Kristian Thulesen Dahl.
erhverv@pol.dk
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