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flere av dem har også hatt topplederstillinger i morselskapet mens korrupsjonshandlingene 

skal ha pågått.  

Rådet legger videre til grunn at de omfattende antikorrupsjonstiltakene i Kina den siste tiden 

vil kunne spille en viktig rolle for korrupsjonsforebygging i kinesiske selskaper. Når det i 

denne tilrådningen likevel konkluderes med at det foreligger en uakseptabel fremtidig risiko 

for korrupsjon i CRG, skyldes dette at rådet legger mer vekt på hvordan selskapet har 

respondert på de korrupsjonshandlingene som er blitt avdekket i selskapet, og hvilke tiltak 

selskapet har gjennomført for å forhindre fremtidig korrupsjon. 

Basert på den informasjonen som er tilgjengelig, finner rådet at det foreligger stor grad av 

sannsynlighet for at CRG har vært involvert i grov korrupsjon, og at selskapet ikke oppfyller 

nasjonale eller internasjonale standarder til etterlevelse og korrupsjonsforebygging. Rådet 

tilrår derfor å utelukke CRG fra SPUs investeringsunivers. 

2 Innledning 

I 2012 foretok Etikkrådet en land- og sektorstudie hvor formålet var å identifisere selskaper i 

SPUs portefølje med særlig korrupsjonsrisiko. Studien er basert på internasjonale 

korrupsjonsindekser, herunder Transparency Internationals (TI) Bribe Payer Index,2 TIs 

Global Perception Index3 og Verdensbankens Worldwide Governance Indicators.4 Funnene 

dannet utgangspunkt for nærmere undersøkelser. Ifølge Bribe Payer Index, som rangerer 28 

ledende eksportland etter sannsynligheten for at deres selskaper inngår i korrupt virksomhet i 

utlandet, kommer Russland og Kina dårligst ut etterfulgt av Indonesia og Mexico. Bygg- og 

anleggsbransjen er videre ansett som den mest korrupsjonsutsatte sektoren. De samme 

landene kommer også dårlig ut på Global Perception Index og Worldwide Governance 

Indicators.  

På bakgrunn av sektorstudien identifiserte Etikkrådet samtlige selskaper i porteføljen med 

virksomhet i bygg- og anleggsbransjen som er registrert i Kina, Russland, Indonesia og 

Mexico, samt alle selskaper i SPUs portefølje med virksomhet i samme sektor og land, totalt 

365 selskaper. Et begrenset antall selskaper, herunder CRG, ble undersøkt nærmere med 

utgangspunkt i konkrete anklager om korrupsjon.  

Ved utgangen av 2013 eide SPU aksjer i CRG til en verdi av NOK 306 000 000, tilsvarende 

en eierandel på 0,47 prosent av aksjene i selskapet.5  

2.1 Hva rådet har tatt stilling til 

Korrupsjonsanklagene mot CRG og datterselskapet gjelder bestikkelser av offentlige 

tjenestemenn for tildelingen av byggekontrakter i Kina. Etikkrådet har vurdert om det er en 

                                                 

2 Den siste rapporten er fra 2011 og er tilgjengelig på http://bpi.transparency.org/bpi2011/results/ (13. august 

2014).  
3 Rapporten for 2013 er tilgjengelig på http://www.transparency.org/cpi2013/results (13. august 2014).  
4 Indikatorene for 2014 er tilgjengelige på 

http://databank.worldbank.org/data/views/variableselection/selectvariables.aspx?source=Worldwide-

Governance-Indicators (13. august 2014).  
5 Tilgjengelig på http://www.nbim.no/fondet/beholdninger/beholdninger/ (13. august 2014).  

http://bpi.transparency.org/bpi2011/results/
http://www.transparency.org/cpi2013/results
http://databank.worldbank.org/data/views/variableselection/selectvariables.aspx?source=Worldwide-Governance-Indicators
http://databank.worldbank.org/data/views/variableselection/selectvariables.aspx?source=Worldwide-Governance-Indicators
http://www.nbim.no/fondet/beholdninger/beholdninger/
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uakseptabel risiko for at CRG er ansvarlig for grov korrupsjon etter de etiske retningslinjenes 

§ 2, tredje ledd bokstav d).6 

Rådet har tidligere lagt følgende definisjon til grunn for sine vurderinger av begrepet grov 

korrupsjon:7  

 

Grov korrupsjon foreligger dersom et selskap gjennom sine representanter,  

 

a) gir eller tilbyr en fordel – eller forsøker å gjøre det – for utilbørlig å påvirke:  

 

i) en offentlig ansatt tjenestemann i utøvelsen av offentlige plikter eller i avgjørelser 

som kan tilføre selskapet en fordel, eller  

ii) en person i privat sektor som tar avgjørelser eller har innflytelse på avgjørelser 

som kan tilføre selskapet en fordel  

og  

 

b) korrupsjonshandlingene som er nevnt i bokstav a, utføres på en systematisk eller 

omfattende måte.  

 

Rådet har først vurdert om CRG med høy grad av sannsynlighet har begått handlinger som 

utgjør grov korrupsjon etter definisjonen ovenfor. Deretter har rådet vurdert om det foreligger 

en uakseptabel risiko for at bruken av grov korrupsjon kommer til å fortsette. Begge disse 

vilkårene må være oppfylt for at rådet skal tilråde utelukkelse av et selskap under 

korrupsjonskriteriet.  

 

I den samlede vurderingen har rådet lagt vekt på selskapets tidligere involvering i 

korrupsjonshendelser, omfanget av korrupsjonen, og selskapets reaksjoner på korrupsjons-

anklagene. Videre har selskapets interne etterlevelsessystemer blitt vektlagt.8 Hensikten med 

et selskaps etterlevelsessystem er å forhindre, oppdage og sanksjonere brudd på interne og 

eksterne lover og regler. Det interne etterlevelsessystemet kan derfor si noe om risikoen for at 

regelstridige handlinger vil fortsette i fremtiden. Dette inngår som ett av flere elementer i 

vurderingen av om det foreligger fremtidig risiko for fortsatt korrupsjon. I denne saken har 

rådet også lagt vekt på risikomomenter som hvilke land og bransjer selskapet opererer i.  

 

                                                 

6 I retningslinjene heter det i § 2, tredje ledd: “(3) Finansdepartementet kan etter råd fra Etikkrådet utelukke 

selskaper fra fondets investeringsunivers der det er en uakseptabel risiko for at selskapet medvirker til eller 

selv er ansvarlig for: d) grov korrupsjon…”.  
7 Se Etikkrådets tilrådning om å utelukke det franske selskapet Alstom SA, 1. oktober 2010, 

http://www.regjeringen.no/upload/FIN/etikk/2011/Alstom_norsk.pdf. 
8 Med etterlevelsessystemer menes det samme som compliance- systemer.  

http://www.regjeringen.no/upload/FIN/etikk/2011/Alstom_norsk.pdf
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2.2 Kilder 

Sammenlignet med tidligere saker hvor Etikkrådet har anbefalt utelukkelse av selskaper som 

er ansvarlig for grov korrupsjon, er det mindre offentlig tilgjengelig informasjon i denne 

saken.  

 

Informasjonen som er innhentet, stammer fra kinesisk og internasjonal presse, samt fra 

selskapets årsrapport og nettside.9 Det som finnes av offentlig tilgjengelig informasjon, er 

gjerne nokså generell omtale av korrupsjonssakene. Rådet har derfor fått gjennomført to 

omfattende granskninger av anklager som er fremkommet i pressen. Det er også innhentet 

informasjon fra personer som har hatt direkte tilgang til straffesaker og de disiplinære 

sanksjonsprosessene som Kommunistpartiet har gjennomført overfor morselskapet.  

 

Vurderingen av selskapets etterlevelsessystemer er basert på informasjon som er publisert på 

CRGs egne hjemmesider, og som er fremkommet i rådets egne granskninger. Rådet har også 

konsultert andre kilder i Kina, Tyskland og England for å få informasjon om konkrete saker, 

og for å få generell informasjon om arbeidet med antikorrupsjon i bygg- og anleggssektoren 

og statseide selskaper i Kina.10   

 

Rådet har flere ganger bedt CRG om informasjon, blant annet om hvorvidt den informasjonen 

Etikkrådet har om selskapets involvering i korrupsjon i Kina er korrekt, samt hvilke tiltak som 

eventuelt er iverksatt for å forhindre fremtidige regelbrudd. Rådet har også bedt om et møte 

med CRG, men dette har ikke kommet i stand.  

3 Bakgrunn 

3.1 Om CRG 

CRG er et datterselskap av statseide China Railway Engineering Corporation (CREC).11 Det 

ble etablert i 2007 og er i dag børsnotert i Shanghai og Hong Kong.12 Som ett av de største 

selskapene i bygg- og anleggssektoren i Kina, er hoveddelen av virksomheten innenfor 

bygging av jernbane og motorvei. Selskapet driver også eiendomsutvikling, 

konsulentvirksomhet og gruvevirksomhet i enkelte afrikanske land. I 2013 rapporterte 

selskapet en total omsetning tilsvarende 540 milliarder NOK, og av dette kom 456 milliarder 

fra infrastrukturprosjekter. 13 

 

                                                 

9 Det har ikke vært mulig for rådet å få tilgang til kopier av rettsavgjørelser eller andre offentlige dokumenter 

tilknyttet korrupsjonssakene hvor CRG, datterselskapet eller deres ansatte har vært involvert, da dokumentene 

ikke er offentliggjort.    
10 Dette gjelder personer med tilknytning til anerkjente, internasjonale frivillige organisasjoner, akademikere og 

journalister.  
11 Morselskapet er China Railway Engineering Corporation (CREC). CREC driver sin virksomhet gjennom 

hoveddatterselskapet, som er CRG, se blant annet http://www.hoovers.com/company-information/cs/company-

profile.China_Railway_Engineering_Corporation.4792a5ba04ae896a.html . CREC eier 56,1 prosent av 

aksjene i CRG. HKSCC Nominees eier 19,45 prosent, mens de øvrige aksjene er spredt på et stort antall 

mindre eiere, se www.sina.com og www.ifeng.com (Phoenix). 
12 Shanghai Stock Exchange stock code 601390 og Hong Kong Stock Exchange stock code 390.  
13 CRG Annual Report 2013, 

http://www.mzcan.com/china/601390/financial/13/EN/2013%20Annual%20Report_pDn9t62criDI.pdf.  

http://www.hoovers.com/company-information/cs/company-profile.China_Railway_Engineering_Corporation.4792a5ba04ae896a.html
http://www.hoovers.com/company-information/cs/company-profile.China_Railway_Engineering_Corporation.4792a5ba04ae896a.html
http://www.sina.com/
http://www.ifeng.com/
http://www.mzcan.com/china/601390/financial/13/EN/2013%20Annual%20Report_pDn9t62criDI.pdf


http://www.crecg.com/tabid/383/Default.aspx
http://www.mzcan.com/china/601390/financial/13/EN/2013%20Annual%20Report_pDn9t62criDI.pdf
http://english.caixin.com/2012-12-27/100477785.html
http://english.caixin.com/2012-12-27/100477785.html
https://tinyurl.com/state-firms-paid-bribes
https://tinyurl.com/graft-trial-begins


http://www.softwaretesting.no/chinarail/chinarailinfo/chinarailstatistics.html
http://siteresources.worldbank.org/INTTRANSPORT/Resources/336291-1152714163458/2744896-1152794646430/zhang-jp-mor.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTTRANSPORT/Resources/336291-1152714163458/2744896-1152794646430/zhang-jp-mor.pdf
http://data.jfdaily.com/a/3741795.htm
http://ccnews.people.com.cn/n/2012/0809/c141677-18701508.html
http://companies.caixin.com/2012-08-05/100419665.html
https://tinyurl.com/graft-trial-begins
https://tinyurl.com/sentenced-death-corruption
https://tinyurl.com/sentenced-death-corruption
https://tinyurl.com/sentenced-death-for-corruption
http://data.jfdaily.com/a/3741795.htm
http://companies.caixin.com/2012-08-05/100419665.html
http://news.xinhuanet.com/legal/2012-08/06/c_123535746_2.htm
http://english.caixin.com/2011-03-02/100231179.html?p1
https://tinyurl.com/for-corruption-sentenced-death
http://europe.chinadaily.com.cn/china/2013-09/25/content_16991631.htm
http://europe.chinadaily.com.cn/china/2013-09/25/content_16991631.htm
http://english.caixin.com/2013-09-09/100579840.html


http://www.mzcan.com/china/601390/financial/13/EN/2013%20Annual%20Report_pDn9t62criDI.pdf
http://www.mzcan.com/china/601390/financial/11/EN/2012%20Annual%20Report_A2RNi1FLC7l7.pdf
http://money.163.com/12/1101/11/8F7LRI6900253B0H.html
http://news.xinhuanet.com/fortune/2011-04/27/c_121351988.htm
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Det skal også gjennomføres revisjon på vanlig måte, og for å sikre uavhengighet bør 

selskapene bruke en ekstern revisor. Mange selskaper, særlig de statlig eide, har etablert 

prosedyrer for å stille ledere til ansvar for manglende implementering av 

antikorrupsjonslover- og reguleringer.  

Varslingskanaler anses som en viktig del av antikorrupsjonssystemer i selskaper for å avdekke 

korrupsjonshandlinger. De fleste private så vel som statseide selskapene i Kina har etablert 

varslingssystemer som hotline, andre anonyme varslingskanaler, online varslingssentre, og 

interne klagesystemer mellom ansatte. For å tilpasse seg internasjonale standarder for 

etterlevelse, har de fleste statlige selskapene også etablert en intern juridisk rådgivnings-

gruppe som skal sikre korrekt implementering av og kontroll med antikorrupsjonsregler i 

virksomheten.34  

Statseide selskaper plikter å etablere en partiorganisasjon i selskapet, som fungerer som et 

overvåkingsorgan. Alle statseide selskaper overvåkes videre eksternt av Central Commission 

for Discipline Inspection (CCDI), hvilket er det høyeste organ for overvåking av partiets 

disiplinærsystem.35 Formålet er å begrense ekstravaganse, maktmisbruk, og korrupsjon. Det 

har også blitt mer vanlig enn før å publisere interne prosedyrer for antikorrupsjon på 

selskapers hjemmesider.36 I 2011 ble det vedtatt en egen bestemmelse i straffeloven som 

forbyr betaling av bestikkelser i utlandet. Ministry of Commerce kom med utfyllende 

retningslinjer til loven i 2013.37  

Det statlige State-Asset Supervision and Administration Commission (SASAC) er ansvarlig 

for å lede de statseide selskapene, herunder se til at oppnevningen av ledere skjer i tråd med 

                                                 

34 Dette ble innført med Notification on Further Accomplishing the Experimental Work for Enterprises’ General 

Legal Advisers og tilknyttede uttalelser. General Legal Adviser skal bistå selskapet med korrekt implemen-

tering av statlige regler og reguleringer, delta i beslutningsprosedyrer, gi juridiske betenkninger om hvordan 

lover skal tolkes, ha ansvar for juridiske forhold ved å overvåke eller delta i selskapets største økonomiske 

aktiviteter, lede selskapets juridiske enheter, håndtere anbudsprosesser og søksmål, lære opp juridiske 

rådgivere i selskapet, og foreslå korreksjoner og sanksjoner ved brudd på lover og reguleringer i andre 

avdelinger av selskapet. 
35 CCDI har etterforsknings- og sanksjonsmyndighet når det gjelder alle antikorrupsjonsregler i Kina. 

Sanksjonene for overtredelse av partiets disiplinærregler er advarsler, tap av tittel, og utestengelse fra partiet. 

Dersom det foreligger brudd på straffeloven, kan saken overføres til domstolene for ordinær strafforfølging. 

Hvorvidt dette gjøres, avhenger av omstendighetene. I tillegg til CCDI finnes en rekke statlige instanser i Kina 

som overvåker og kontrollerer at gjeldende regelverk overholdes, og som etterforsker antatte lovbrudd. Dette 

er blant andre Party’s Central Commission for Discipline Inspection (politisk organ), National People’s 

Congress (lovgivende organ), People’s Courts and People’s Procuratorates (organer tilknyttet domstolene), 

Ministry of Supervision (administrativt overvåkingsorgan), og National Bureau of Corruption Prevention 

(korrupsjonsforebyggende organ). Relevante regler for partiets disiplinærsystem er Various Rules on Probity in 

Governance for Member Leaders and Cadres of the Communist Party of China, og Measures for the 

Implementation of the Guidelines of Communist Party og China for Party-member leading Cadres to Perform 

Official Duties with Integrity. Den første retningslinjen, som trådte i kraft 18. januar 2010, inneholder en rekke 

definisjoner av hva som er korrupte handlinger. Den andre, som trådte i kraft 22. mars 2011, gir detaljer for 

sanksjoner for regelbrudd. 
36 Det selskapet som kan anses som mest sammenlignbart med CRG i Kina når det gjelder størrelse og sektor, 

har for eksempel publisert detaljert informasjon om dets interne antikorrupsjonssystem på sine hjemmesider. 
37 Kinesiske multinasjonale selskaper og deres ansatte er underlagt kinesisk straffelov, hvilket er eksplisitt omtalt 

i 2011-tilleggene til PRC Criminal Law. Artikkel 164, som ble revidert 25. februar 2011, forbyr alle former for 

korrupsjon for kinesiske statsborgere og andre rettssubjekter som opererer i Kina eller i utlandet. Artikkelens 

andre ledd spesifiserer at enhver som gir en eiendel til en funksjonær i utlandet eller en ansatt i en offentlig 

organisasjon for å oppnå “any improper commercial benefit”, skal straffes for korrupsjon. Ministry of 

Commerce vedtok videre retningslinjene Key Points of the Ministry of Commerce on Regulating the Overseas 

Business Operations of Enterprises and Preventing and Controlling Overseas Commercial Bribery den 27. 

Februar 2013. I og med at loven er forholdsvis ny, har det frem til nå vært få saker i Kina som omhandler 

bestikkelser i utlandet.  
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lover og regler. SASAC gjennomfører jevnlige kontroller i store statseide selskaper. Etter 

kinesisk rett kan et selskap holdes ansvarlig for korrupsjonshandlinger begått av dets ledere, 

ansatte og andre som opptrer på vegne av selskapet både gjennom strafferettslige-, 

sivilrettslige og administrative sanksjoner. 38  

Hovedtrekkene i internasjonale normer for selskapers antikorrupsjons- og etterlevelses-

systemer er at det skal være en klar, uttalt holdning fra ledelsen om at selskapet ikke skal 

inngå i korrupte handlinger, og at enhver form for korrupsjon er forbudt. Det skal opprettes et 

anti-korrupsjonsprogram hvor formålet er at selskapsdriften er i samsvar med relevante lover 

og reguleringer om antikorrupsjon. Etterlevelsessystemene skal tilpasses selskapet, det vil si 

dets størrelse, lokale og regionale forhold, og sektoren som selskapet opererer i. For å sikre at 

prosedyrene blir implementert, skal selskapet blant annet ha opplæringsprogram for alle 

ansatte, og alle skal være informert om konsekvensen av regelbrudd. Det bør opprettes en 

ekstern varslingskanal hvor alle ansatte fritt kan varsle om mulige brudd. Avvik må loggføres 

og rapporteres til ledelsen, og håndteres. Selskapets holdning til antikorrupsjon bør også 

kommuniseres til tredjeparter. Prosedyrene bør overvåkes av et uavhengig organ og evalueres 

og forbedres jevnlig.39 

6 Informasjon fra CRG  

6.1 CRGs etterlevelsesystemer 

Den informasjonen Etikkrådet har om CRGs interne prosedyrer for etterlevelse og 

korrupsjonsforebygging, bygger i stor grad på et arbeidsdokument datert 28. desember 2011, 

skrevet av lederen for CRG Supervision Department, Wang Qiuming. 40 I tillegg omtaler 

selskapets CSR-rapporter for 2012 og 2013 i noen grad prosedyrer for etterlevelse og 

korrupsjonsforebygging.41  

 

Som et delvis statseid selskap og i henhold til kinesisk lov skal CRG ha etablert to organer for 

å gi veiledning om korrupsjonsforebygging og håndtere regelbrudd i selskapet. Disse er CRG 

Supervision Department og Discipline Inspection Commission of the Party Committee. Det 

første er ansvarlig for å gi råd, etterforske og håndtere ethvert brudd på lover og regler. Det 

                                                 

38 Se artikkel 30 i PRC Criminal Law hvor det også henvises til kinesisk høyesterettspraksis, jf. artikkel 43 jf. 63 

i General Principles of the Civil Law of PRC, og jf. Interim Regulations of the State Administration for 

Industry and Commerce on Prohibition of Commercial Bribery utstedt av SAIC, se 

http://www.nortonrosefulbright.com/files/anti-corruption-laws-in-asia-pacific-63559.pdf. Loven legger opp til 

at man kan velge kun å forfølge enkeltpersoner og ikke selskaper, da med begrunnelse om behovet for å 

beskytte arbeidsplasser og den lokale økonomien.  
39 Det vises til de generelle prinsippene som er nedfelt i The OECD Guidelines for Multinasjonal Enterprises, 

http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf. UK Bribery Act og Foreign Corruption Prevention Act 

(FCPA) har også vært retningsgivende for internasjonale standarder hva gjelder korrupsjonsforebygging i 

selskaper. I 2011 publiserte det britiske Justisdepartementet en veiledning for hvordan selskaper bør innrette 

seg for å unngå straffansvar etter UK Bribery Act. Veiledningen er tilgjengelig på 

http://www.justice.gov.uk/downloads/legislation/bribery-act-2010-guidance.pdf. I 2012 publiserte det 

amerikanske Justisdepartementet (DoJ) og US Securities and Exchange Commission (SEC) en veiledning for 

hvordan selskaper bør innrette seg for å unngå straffansvar etter FCPA, tilgjengelig på 

http://www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa/guide.pdf. 
40 Arbeidsnotatet er tilgjengelig på Party Construction Website for kinesiske selskaper, 

http://www.qiyedangjian.com/html/dangqunhuiyi/dangdaihui/2012/0112/10613.html (var tilgjengelig på 

kinesisk frem til mai 2014).  
41 Rapporten for 2012 var sannsynligvis den første CSR-rapporten som ble publisert av CRG. 

http://www.nortonrosefulbright.com/files/anti-corruption-laws-in-asia-pacific-63559.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.justice.gov.uk/downloads/legislation/bribery-act-2010-guidance.pdf
http://www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa/guide.pdf
http://www.qiyedangjian.com/html/dangqunhuiyi/dangdaihui/2012/0112/10613.html
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andre er ansvarlig for å gi råd, etterforske og håndtere ethvert brudd på Kommunistpartiets 

disiplinærregler.  

 

Ifølge Wangs arbeidsdokument fra 2011 har selskapet etablert interne antikorrupsjons-

systemer for å sikre at de statlige korrupsjonsbestemmelsene og de politiske disiplinærreglene 

overholdes. I arbeidsdokumentet nevnes flere dokumenter som angår interne kontrollmekan-

ismer, men dokumentene er enten ikke publisert i fulltekst, eller så er de interne prosedyrene 

ikke fullstendig etablert og implementert.42 På bakgrunn av reguleringer gitt av CCDI vedtok 

selskapet i 2008 CRG Detailed Rules for the Implementation of the Regulations on Probity 

and Self-discipline for the CRG Leaders.43 Ifølge disse reglene forbys korrupsjon, og det er 

gitt fem definisjoner av hva korrupsjon innebærer. Reglene gjelder imidlertid kun for ansatte 

over mellomledernivå i CRG og i datterselskapene. For å sikre implementeringen av reglene 

har selskapet kommet med fem støttedokumenter.44 Et annet regelsett, kalt CRG Interim 

Provisions on the Implementation of the Accountability System for CRG Leaders, er gitt av 

CRG Party Committee og gjelder også kun for ledere i CRG samt ledere i heleide og direkte 

datterselskaper. Dette regelsettet definerer ansvarliggjøring for valg av ansatte, prosjektstyring 

og pengebruk, produksjonsulykker, mangel på implementering av CRGs bestemmelser, ordre 

og andre handlinger som påvirker statens, selskapets og ansattes interesser. Det er imidlertid 

ikke angitt noen spesifikke sanksjonsprosedyrer ved overtredelse av reglene.45  

 

Videre går det frem av Wangs arbeidsrapport at selskapet i årene 2006-2011etablerte ulike 

antikorrupsjonstiltak, inkludert en nettbasert treningsbase og samtaler med ledere. Her 

fremkommer at det foreligger et system for periodisk opplæring i antikorrupsjon av alle 

ansatte, men uten at dette spesifiseres ytterligere. Videre fremgår at CRG gjennomfører 

inspeksjoner av alle datterselskaper og større prosjekter i CRG.46  

 

I CSR-rapporten for 2012 og 2013 skriver CRG at det opererer «i tråd med nasjonale regler». 

Det vises til flere nasjonale og internasjonale retningslinjer for antikorrupsjon som selskapet 

legger til grunn for sin virksomhet.47 Det finnes imidlertid ikke informasjon her om hvordan 

disse retningslinjene kommer til anvendelse i selskapets interne styring. Rapportene har også 

                                                 

42 I 2010 skal selskapet for eksempel ha gjennomført et prosjekt vedrørende en intern antikorrupsjonsmanual, 

kalt Project Anti-Corruption Manual, men det finnes ikke ytterligere offentlig tilgjengelig informasjon om 

dette enn at det er nevnt i Wangs arbeidsdokument. Det samme gjelder Notice of CRG on Measures for 

Establishing and Improving the Education, System, and Supervision of Punishing and Preventing Corruption.   
43 Tilgjengelig på http://www.crecg.com/tabid/461/InfoID/10410/frtid/424/Default.aspx  (14. august 2014). 
44 Dette er Interim Measures on Probation Period of CRG Leaders, Interim Measures on Term of Office of CRG 

Leaders, Interim Measures on Elimination of Incompetent CRG Leaders, Provisions Against Monetary Income 

Except for Annual Salary of CRG Leaders, og Provisions Against the Purchase of Service Cars. Wangs 

arbeidsdokumentet av 2011 viser imidlertid kun til titlene på disse dokumentene, og det har ikke lyktes 

Etikkrådet å få ytterligere informasjon om det nærmere innhold på annen måte. 
45 Idet samtlige nøkkelposisjoner i CRG i tråd med den kinesiske Grunnloven er besatt av medlemmer i 

Kommunistpartiet, skal alle disse lederne oppnevnes og ledes av Party Committee i selskapet.  
46 Ifølge Wangs arbeidsrapport offentliggjorde CRG Supervision Department videre en antikorrupsjonshåndbok i 

2009, Alarm Bell, som gir en presentasjon av 29 ulike korrupsjonstilfeller. Antikorrupsjonshåndboken er 

imidlertid ikke offentlig tilgjengelig i fulltekst, men kun referert til i arbeidsrapporten. Det samme gjelder CRG 

Anti-corruption Manual, som er en annen håndbok og som gjelder for hele CRG-gruppen, inkludert 

datterselskaper. Hovedformålet med denne skal være å styrke de ansattes holdning til korrupsjon. Heller ikke 

dette dokumentet er offentlig tilgjengelig.  
47 Dette er FNs United Nations Global Compact, The Global Reporting Initiative (GRI), Social Accountability 

International (SAI), China CSR Reporting Guidelines (CASS-CSR2.0), Guide on Social Responsibility for 

Chinese International Contractors, og Relevant requirements of the SASAC,  se CSR-rapporten for 2012 g 

2013. 

http://www.crecg.com/tabid/461/InfoID/10410/frtid/424/Default.aspx
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et eget kapittel om internkontroll og overvåking, men beskriver ikke hvilke deler av 

virksomheten som kontrolleres og overvåkes, eller hvordan. CRG innførte et eget reglement 

for offentlige anskaffelser (“Bidding law”) i 2012. I 2013-rapporten skriver selskapet at: «In 

2013, CREC has strictly implemented the Bidding Law during the market exploring and 

operating, taken part in hundreds of biddings all year around, without one case of unhealthy 

operating behavior».48  

 

Ifølge Wangs arbeidsdokument av 2011 finnes det prosedyrer for implementering av interne 

antikorrupsjonstiltak. Selskapet har laget en CRG Interim Provisions ansvarlighetsprosedyre. 

Denne brukes av Supervision Department og Discipline Inspection Commission for å finne ut 

hvilken leder som er ansvarlig for en antatt overtredelse. Det vises imidlertid ikke til prose-

dyrer for hvordan enkeltindivider skal stilles til ansvar. Det foreligger videre informasjon om 

at selskapet har til hensikt å etablere varslingsprosedyrer,49 men dette er enda ikke gjort. 

Ytterligere informasjon om implementering av interne antikorrupsjonstiltak finnes ikke.  

Den 12. juni 2013 gjennomførte SASAC sin fjerde kontroll av CRG. Hovedformålet med 

kontrollen var å inspisere implementeringen av partiets disiplinærtiltak og antikorrupsjons-

tiltak i CRG, samt å gi råd i disse spørsmålene.50 Verken SASAC eller CRG har offentliggjort 

inspeksjonsrapporten.  

6.2 Etikkrådets kontakt med CRG 

Etikkrådet sendte CRG et brev den 23. juli 2013 hvor selskapet ble anmodet om å kommen-

tere de konkrete anklagene om korrupsjon som involverer CRG. Selskapet ble også anmodet 

om å informere om sine interne antikorrupsjons- og etterlevelsessystemer.  Selskapet har også 

hatt anledning til å kommentere utkast til denne tilrådningen. Selskapet har bekreftet å ha 

mottatt henvendelsene, men har ikke svart. 

Etikkrådet hadde møter i Beijing i juni 2014 med to av de andre selskapene som i sektor-

studien ble vurdert til å ha særlig høy korrupsjonsrisiko, og CRG ble kontaktet for et møte. 

Også denne henvendelsen forble ubesvart.   

7 Etikkrådets vurdering 

Basert på den foreliggende dokumentasjonen har rådet vurdert om CRG bør utelukkes på 

grunnlag av korrupsjonskriteriet i de etiske retningslinjene for SPU. 

Rådet tar først stilling til om selskapet med høy grad av sannsynlighet har begått handlinger 

som etter retningslinjene utgjør grov korrupsjon, herunder om korrupsjonen er utført på en 

omfattende og/eller systematisk måte. I rådets vurderinger er det sett hen til at det finnes 

foretaksstraff i Kina, men at dette ikke har vært anvendt overfor CRG.  

På bakgrunn av straffesakene som involverer CRG og datterselskapet China CREC Railway 

Electrification Bureau Group, mener rådet at det foreligger høy grad av sannsynlighet for at 

CRG har begått handlinger som må regnes som grov korrupsjon. Det har ikke vært mulig for 

Etikkrådet å få tilgang til informasjon om konkrete detaljer i korrupsjonssakene blant annet 

fordi dommene ikke offentliggjøres. Flere tilfeller av korrupsjon er likevel offentlig kjent og 

                                                 

48 Se CSR Report 2013, side 21, se også CSR Report 2012, side 21, begge rapportene tilgjengelig på 

http://www.crecg.com/tabid/383/Default.aspx (14. august 2014). 
49 Se Doc88 Database, http://www.doc88.com/p-9488732954371.html (kun på kinesisk, 14. august 2014). 
50 Se http://www.crecg.com/tabid/461/infoid/22998/frtid/111/default.aspx.  

http://www.crecg.com/tabid/383/Default.aspx
http://www.doc88.com/p-9488732954371.html
http://www.crecg.com/tabid/461/infoid/22998/frtid/111/default.aspx
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det er ikke fullt ut kjent hva disse omfatter, hvordan de implementeres, overvåkes og 

evalueres.  

De interne etterlevelsessystemene slik de fremstår, synes utilstrekkelig særlig fordi det er 

uklart hvilke deler av virksomheten som er omfattet av en internkontroll for å avdekke 

misligheter. Videre synes det utilstrekkelig når flere sentrale tiltak bare retter seg mot ledere 

og ikke mot alle ansatte, og når det er uklart hvilke konsekvenser det får for ansatte som 

opptrer i strid med lover og interne retningslinjer. CRG har heller ikke etablert en varslings-

mekanisme som gjør det mulig for alle ansatte å varsle om korrupsjonshendelser anonymt og 

uten risiko for påfølgende sanksjoner. En slik varslingsprosedyre anses internasjonalt å være 

et viktig korrupsjonsforebyggende tiltak, og anses viktig for å kunne forbedre og videreutvikle 

interne prosedyrer for å forhindre fremtidige regelbrudd. Også i Kina fremstår det som om 

varslingsprosedyrer har blitt mer og mer vanlig i selskaper som CRG.  

Videre synes det som om hovedelementene i selskapets antikorrupsjonsprosedyrer var etablert 

før 2011. Etikkrådet konstaterer at de gjeldende tiltakene ikke har forhindret CRG fra å bli 

involvert i korrupsjonssaker. Dette tyder på at tiltakene ikke var egnet til å forebygge 

korrupsjon i tilstrekkelig grad. Noen flere elementer synes å ha kommet til, som f. eks. regler 

for anbud som omtales i CRS-rapportene for 2012 og 2013, men det er vanskelig å legge 

særlig vekt på dette når lite tyder på at etterlevelsen i utgangspunktet var tilfredsstillende. 

Andre kinesiske selskaper i samme bransje synes å legge større vekt på gode etterlevelses-

systemer. De gir uttrykk for at ikke bare implementeringen av omfattende, målrettede og 

effektive forebyggende tiltak har prioritet, men at det også er viktig å vise omverdenen at man 

har slike prosedyrer.  

Det andre momentet som bidrar til fremtidig risiko, er at selskapets ledelse i stor grad er den 

samme nå som da korrupsjonshandlingene fant sted. Toppledelsen i styret og i konsernet har 

hatt lederposisjoner siden CRG ble børsnotert 2007, og mange har hatt ulike lederstillinger 

internt i disse årene. Rådet legger videre vekt på at flere i styret og i konsernledelsen også har 

hatt topplederstillinger i morselskapet mens korrupsjonshandlingene fant sted. Holdningene i 

ledelsen er generelt ansett som meget viktig for å hindre korrupsjon. Når det ikke gjøres 

utskiftninger i ledelsen etter at selskapet har vært involvert i alvorlige korrupsjonssaker, 

sender dette etter rådets oppfatning et signal om at selskapet ikke tar de nødvendige grepene 

for å forhindre fremtidige regelbrudd. 

Videre har CRG virksomhet i en sektor som er kjent for å være utsatt for korrupsjon. Bygg- 

og anleggsbransjen hvor store offentlige kontrakter er vanlig, eksponerer selskapet for 

betydelig korrupsjonsrisiko. Selv om korrupsjonsrisikoen i denne sektoren sannsynligvis er 

redusert i Kina på grunn av de tiltakene som myndighetene har iverksatt, operer selskapet i en 

rekke andre land med betydelig risiko for korrupsjon. For eksempel nevnes det i CSR-

rapporten for 2013 at selskapet eksporterer til blant annet Venezuela, Kambodsja, Kongo 

(DR), og Sierra Leone. Ifølge Transparency Internationals Corruption Perception Index av 

2013 er Venezuela og Kambodsja sammen plassert på 160. av 175 plasser når det gjelder 

korrupsjonsrisiko. Kongo og Sierra Leone er rangert som nummer 119 og 116. Rådet har 

merket seg at Kina vedtok en lov mot bestikkelser i utlandet i 2011, og at denne ble videre 

utdypet i 2013. En god lovgivning er imidlertid i seg selv ikke tilstrekkelig for å forhindre 

fremtidige regelbrudd. Det avgjørende er at selskapene selv har prosedyrer for å avdekke 

korrupsjon og forebygge fremtidige brudd på korrupsjonslovgivningen. Når CRGs 

etterlevelsessystemer ikke synes å tilfredsstille de kravene det er vanlig å stille til slike 

systemer, er det vanskelig å se at korrupsjonsrisikoen er vesentlig redusert. 

 

I sin helhetsvurdering av fremtidig risiko legger rådet også vekt på at selskapet ikke har svart 

på rådets gjentatte henvendelser. Dette svekker grunnlaget for å vurdere de konkrete 
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handlingene og etterlevelsessystemene, og det forsterker risikoen for fremtidige korrupsjons-

handlinger. I samsvar med omtalen i stortingsmelding nr. 20 (2008-2009) har Etikkrådet i 

denne saken vektlagt at «manglende informasjon om et selskaps atferd, og ikke minst 

manglende vilje fra selskapet til å bidra med opplysninger, i seg selv kan bidra til at risikoen 

for medvirkning til uetisk atferd anses uakseptabelt høy.»51  

Når CRG er involvert i en av de alvorligste korrupsjonssakene i Kina, når selskapet fortsatt 

ledes av de samme personene som styrte CRG da korrupsjonshandlingene pågikk og som 

visste eller burde ha visst om handlingene, og når selskapet fortsatt opererer i svært korrup-

sjonsutsatte land uten samtidig å være tydelig på at det forsøker å forhindre fremtidige 

regelbrudd, anser rådet at det foreligger en uakseptabel risiko for at CRG vil være involvert i 

fremtidig grov korrupsjon.  

8 Tilrådning 

Etikkrådet tilråder å utelukke selskapet China Railway Group Ltd. fra investeringsuniverset til 

Statens pensjonsfond utland på grunn av en uakseptabel risiko for at selskapet er ansvarlig for 

grov korrupsjon.  

 

 *** 
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51 Stortingsmelding nr. 20 (2008-2009), side 125, tekstboks 4.6,  

http://www.regjeringen.no/pages/2172105/PDFS/STM200820090020000DDDPDFS.pdf, se også Etikkrådets 

tilrådning om å utelukke selskapet Zijin Mining Group Co. Ltd., 18. juni 2012, tilgjengelig på 

http://www.regjeringen.no/pages/38494095/Tilr_Zijin_2012.pdf. 

http://www.regjeringen.no/pages/2172105/PDFS/STM200820090020000DDDPDFS.pdf
http://www.regjeringen.no/pages/38494095/Tilr_Zijin_2012.pdf

