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Etikkrådets årlige rapport til Finansdepartementet om Alstom SA
Som følge av Etikkrådets tilrådning om å utelukke Alstom SA den 1. desember 2010 besluttet
Finansdepartementet 6. desember 2011 å sette selskapet til observasjon for inntil fire år.
Etikkrådet er pålagt å holde Alstom under særskilt observasjon i denne perioden og skal følge
med på hvordan selskapet arbeider med og utvikler sitt system for korrupsjonsbekjempelse.
Rådet skal også observere hvordan selskapet håndterer etterforskning av korrupsjonshendelser
som ligger tilbake i tid og følge med på om det dukker opp påstander om nye tilfeller av
korrupsjon. Rådet skal årlig avgi rapport til Finansdepartementet om status for observasjonen.
I februar 2012 møtte Etikkrådet Alstom for å drøfte rådets observasjon av selskapet og
selskapets arbeid for å hindre korrupsjon. Etter møtet har Alstom gitt rådet ytterligere skriftlig
informasjon om selskapets compliance-system.
Dette er rådets første årlige rapport til Finansdepartementet, og her oppsummeres blant annet
utviklingen siden tilrådningen ble avgitt i desember 2010.

Sentrale hendelser siden tilrådning ble avgitt i desember 2010
Som omtalt i tilrådningen tok det franske statsaktoratet i 2010 ut siktelse mot et av Alstoms
datterselskap for mistanke om bruk av bestikkelser. Datterselskapet var Alstom Hydro France,
og forholdet gjaldt selskapets virksomhet i Zambia. Alstom nektet straffeskyld for forholdet,1
og 8. juni 2011 frafalt statsaktoratet siktelsen og henla saken. Myndighetene i USA og
Storbritannia etterforsker fremdeles Alstom for korrupsjon i andre land, mens myndighetene i
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Selskapet mente at artiklene var ærekrenkende, og ikke la til grunn prinsippet om at tiltalte er
uskyldig inntil det motsatte er bevist. Den franske straffedomsstolen in Nanterre henla saken
1. mars 2011 og frifant journalisten for ærekrenkelser.6
Den malaysiske antikorrupsjonskommisjon (MACC) kunngjorde 8. desember 2011 at den
som følge av korrupsjonsetterforskningen i Sveits hadde igangsatt undersøkelser av Alstoms
påståtte bestikkelser i landet.7 Alstoms CEO Patrick Kron skal ifølge malaysiske aviser ha
lovet fullt samarbeid med kommisjonen.8
I likhet med franske myndigheter gransket Verdensbanken Alstom Hydro France og Alstom
Network Schweiz AG for bruk av bestikkelser i forbindelse med et verdensbankfinansiert
vannkraftprosjekt i Zambia. Den 22. februar 2012 kunngjorde Verdensbanken at den hadde
inngått forlik med Alstom som hadde erkjent forholdet. Det dreide seg om en bestikkelse på
EUR 110 000 i 2002 til et selskap kontrollert av en tidligere offentlig tjenestemann i den
zambiske regjering. Forliket innebar at selskapene måtte betale et erstatningsbeløp på USD
om lag 9,5 millioner og ble utelukket fra verdensbankoppdrag de neste tre årene. Utelukkelsen
kan reduseres til 21 måneder forutsatt at selskapet overholder betingelsene i forliksavtalen.
Alstom har overfor Etikkrådet bekreftet at det vil samarbeide med Verdensbanken for å
redusere utelukkelsesperioden.9 Morselskapet Alstom SA ble ikke utelukket under
forutsetning av selskapet i løpet av treårsperioden innfører et compliance-system som er
akseptabelt for Verdensbanken.10 Som følge av avtalen Agreement for Mutual Enforcement of
Debarment Decisions av 9. april 2010, er Alstom Hydro France og Alstom Network Schweiz
AG også utelukket fra Den asiatiske utviklingsbanken, Den europeiske banken for
gjenoppbygging og utvikling og Den interamerikanske utviklingsbanken.11
I februar 2012 informerte den slovenske antikorrupsjonskommisjonen om sine undersøkelser
av en offentlig anbudskonkurranse som Alstom Power vant i Slovenia i 2008. Kommisjonen
skal ha funnet flere kritikkverdige forhold, deriblant interessekonflikter og formidling av
forretningshemmeligheter, uten at disse var nærmere omtalt av hensyn til den pågående
etterforskningen.12 Den europeiske banken for gjenoppbygging og utvikling, som sammen
med Den europeiske investeringsbanken og slovenske myndigheter finansierer prosjektet,
opplyste i et brev til Greenpeace og Bankwatch i april 2012 at den hadde stanset utbetalingene
til prosjektet inntil det blir avklart om betingelsene for utbetaling er oppfylt.13 The Wall Street
Journal rapporterte samme måned om at også Den europeiske investeringsbanken undersøkte
saken.14 Prosjektet gjelder utbygging og renovering av et kullkraftverk.
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Alstoms anti-korrupsjonsarbeid siden desember 2010
I rådets tilrådning ble Alstoms anti-korrupsjonsarbeid, særlig selskapets compliance-system,
tillagt vesentlig vekt. Hensikten med et selskaps compliance-system er å forhindre, oppdage
og sanksjonere brudd på interne og eksterne lover og regler. Et slikt system kan derfor si noe
om risikoen for framtidig korrupsjon. Siden 2009 har Alstoms oppdrag i framvoksende
markeder steget fra 35 prosent til 60 prosent av de totale ordrene i 2011.15 En ekspansjon i
markeder hvor det til dels er høy korrupsjonsrisiko, krever at selskapet implementerer robuste
anti-korrupsjonssystemer, og at ledelsen tydelig formidler en nulltoleranse for korrupsjon
internt i selskapet.
Alle selskapets compliance-instrukser, prosedyrer og retningslinjer implementeres gjennom
”Alstom Integrity Programme” som er Senior Vice President (SVP) Ethics & Compliance sitt
ansvarsområde. Programmet har ifølge Alstom gradvis blitt styrket siden 2001, og
bemanningen i avdelingen er utvidet med tre ansatte siden 2010/2011, hvilket betyr at Alstom
har 20 fulltids compliance-stillinger.16 Alle selskapets hovedavdelinger har en complianceleder som rapporterer til SVP Ethics & Compliance og er ansvarlig for implementeringen av
compliance-tiltakene i den respektive avdeling. Selskapet har i tillegg 250 complianceambassadører som er rekruttert på frivillig basis, og dedikerer 10 prosent av sin arbeidstid til
compliance-arbeid.17 Alstom rapporterer ikke offentlig om compliance-budsjettet, men
Alstoms SVP Ethics & Compliance opplyser til rådet at avdelingen har tilstrekkelige
ressurser.
I 2011 har selskapets compliance-ledelse diskutert om selskapet skal rapportere offentlig om
brudd på sine compliance-retningslinjer, men har kommet til at dette ikke er aktuelt nå.18
Når det gjelder opplæring av ansatte, opplyser Alstom at selskapet fortsetter å trene ansatte i
Ethics og Compliance. Totalt har 5700 ansatte deltatt i opplæring tilrettelagt av Compliance
Officers siden 2006. I tillegg har i alt 35 000 ansatte fullført et web-basert anti-korrupsjonsog konkurranserettslig opplæringsprogram i samme tidsrom.19
I oktober 2010 informerte Alstom rådet om at det i 2011/2012 skulle gjennomføres
spørreundersøkelser for å vurdere de ansattes bevissthet og forståelse rundt Integrity
Programme.20 På møtet med rådet i februar 2012 opplyste Alstom at selskapet i lys av de
mange compliance-tiltakene Alstom har igangsatt det siste året, ikke vil gjøre dette nå, men at
det kan være aktuelt senere.21 Selskapet opplyste imidlertid at det er innført årlige
rapporteringsrutiner hvor 500 ledere rapporterer om implementeringen av Integrity
Programme. Hensikten er å kontrollere programmets yteevne samt å bidra til en
integritetspreget kultur i selskapet.22
Det er ikke gjennomført vesentlige endringer av selskapets varslingsprosedyre for ansatte som
oppdager brudd på lover og regler. Fremdeles skal ansatte varsle sin nærmeste overordnede,
og om varsleren har grunn til å tro at det vil forårsake problemer eller at saken ikke vil bli
etterforsket, kan vedkommende kontakte avdelingens Country President eller Legal Councel i
Brasil, Kina, Tyskland, India, Storbritannia eller i USA. Alternativt kan ansatte sende e-post
til alert.procedure@alstom.com som mottas og behandles av selskapets General Councel og
SVP Ethics & Compliance i samråd med relevante aktører.23 Mellom 80 og 90 prosent av alle
varslinger kommer ved bruk av e-postadressen, og majoriteten av varslingene gjelder
bedrageri og inhabilitet. Selskapet har ingen planer om å opprette en anonym eller ekstern
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varslerlinje, eksempelvis til en uavhengig advokat, som kan vurdere henvendelsen. Selskapet
har heller ingen planer om å rapportere offentlig om mottatte varslinger og eventuelle
etterfølgende tiltak.
Frem til juni 2011 var Alstom Network i Sveits og Alstom International Ltd. i Storbritannia
ansvarlige for å betale konsulenter etter at Ethics & Compliance-avdelingen hadde godkjent
konsulentene, gjort en due diligence, forberedt kontrakter og kontrollert at tjenesten ble levert.
Avdelingene har de siste årene vært under korrupsjonsetterforskning både i Sveits og i
Storbritannia. Nå har Alstom sentralisert betalingsfunksjonen til Alstoms hovedsete i Paris.
I september 2011 ble Alstoms Integrity Programme sertifisert for to år av ETHIC Intelligence
International Certification Committee med bistand fra det sveitsiske revisjonsselskapet SGS
som tidligere har sertifisert selskapets håndtering av eksterne salgskonsulenter. I april og mai
2011 ble henholdsvis Alstom Power & Transport-avdelingen og Alstom Grid sertifisert for to
år. Sertifiseringen indikerer at Alstoms anti-korrupsjonsretningslinjer er utformet og
implementert slik at de korresponderer med internasjonal beste praksis.24

Rådets vurdering
Rådet anser selskapets tiltak som sentralisering av konsulentutbetalinger til selskapets
hovedsete, ytterligere anti-korrupsjonstrening av ansatte, tredjeparts sertifisering av
compliance-systemet og flere fulltids compliance-stillinger som hensiktsmessige grep i
arbeidet med å bedre anti-korrupsjonsrutinene. Rådet finner det særlig positivt at selskapet
ønsker å samarbeide med Verdensbanken for å bedre dette arbeidet.
Selskapet og noen av dets konsulenter etterforskes fremdeles for mistanke om korrupsjon, og
flere nye etterforskninger har blitt åpnet mot selskapet etter at Etikkrådet avga sin tilrådning. I
de siste årene har Alstom økt sin virksomhet betydelig i land hvor korrupsjon er utbredt. De
bransjene der Alstom har sin kjernevirksomhet, har også høy risiko for korrupsjon. Det er
avgjørende at selskapet fortsetter å utvikle sine anti-korrupsjonsrutiner, og at ledelsen tydelig
formidler en nulltoleranse for korrupsjon i selskapet og lager egnede incentiver for å oppnå
dette.
Etikkrådet vil fortsette observasjonen av Alstoms anti-korrupsjonsarbeid gjennom dialog med
selskapets compliance-ansvarlige. Etikkrådet vil også følge med på om det gjennom andre
kilder skulle fremkomme informasjon om nye grove tilfeller av korrupsjon i selskapet.
Med hilsen,

Ola Mestad
Rådsleder
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