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Vedrørende Etikkrådets tilrådning om uttrekk av Siemens AG
Vi viser til brev fra Finansdepartementet av 5. mai 2008. I brevet ber departementet rådet om
å kommentere og vurdere nye opplysninger om Siemens som har kommet frem etter at rådet
15. november 2007 avga sin tilrådning om uttrekk av Siemens fra SPUs portefølje. I brevet
viser departementet til at det har kommet frem ny informasjon i Siemens’ årsmelding som ble
offentliggjort etter at tilrådningen var avgitt. Rådet oppsummerer i dette svaret først
hovedmomentene i rådets tilrådning og gjennomgår deretter nye opplysninger fra Siemens’
årsmelding. Avslutningsvis vurderes nye opplysninger fra andre kilder som har betydning for
rådets sluttvurdering i denne saken. Det sentrale spørsmålet er om Siemens’ varslede tiltak og
andre opplysninger som er fremkommet etter at tilrådningen ble avgitt, gir grunn til å anta at
det ikke lenger foreligger en uakseptabel risiko for medvirkning til fremtidig korrupsjon.
Tilrådningen av 15. november 2007
Rådet har arbeidet med denne saken siden sommeren 2006. I sin tilrådning om uttrekk av 15.
november 2007 redegjorde rådet for Siemens’ anvendelse av grov korrupsjon. Videre vurderte
rådet risikoen for fremtidig korrupsjon. På bakgrunn av blant annet Siemens’ forhistorie med
flere fellende korrupsjonsdommer, et stort antall pågående korrupsjonsetterforskninger, samt
korrupsjonshandlingenes omfattende og systematiske karakter konkluderte rådet med at
kriteriet om grov korrupsjon i retningslinjene måtte anses oppfylt.
I tilrådningen vurderte rådet de tiltakene Siemens til da hadde varslet for å forhindre fremtidig
korrupsjon. Selskapets konsernsjef og styreleder var skiftet ut, og man hadde etablert en
ombudsmannsordning, en Compliance Committee og en Disiplinary Committee. En Legal and
Compliance Executive var rekruttert utenfra, og det var etablert beskyttede
kommunikasjonskanaler for varslere. Et amerikansk advokatfirma, Debevoise and Plimpton,
var engasjert for å gjøre en intern granskning av korrupsjonsanklagene mot selskapet.
Advokatfirmaet rapporterer både til Compliance Comittee og til SEC i USA. 1
Selskapet hadde også varslet organisatoriske tiltak som skulle redusere risikoen for
korrupsjon. Blant annet skulle selskapet sentralisere sine utbetalinger for å få kontroll med
pengestrømmene. Nye konsulentavtaler skulle godkjennes av personer på flere ulike nivåer,
og store kontrakter skulle inngås på divisjonsnivå og ikke nasjonalt. I tillegg var det varslet
omstruktureringer i ledelsen.
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Rådet fant at tiltakene etter en samlet vurdering ikke syntes å være tilstrekkelig
gjennomgripende til å redusere risikoen for fremtidig korrupsjon. Denne vurderingen hang
nøye sammen med tidligere erfaringer med anti-korrupsjonstiltak i selskapet. Tidlig på 1990tallet ble Siemens avslørt for korrupsjon, men til tross for omfattende anti-korrupsjonstiltak i
etterkant av denne skandalen fortsatte korrupsjonen i selskapet. Selskapets reaksjon på de nye
avsløringene bar etter rådets oppfatning preg av en undervurdering av sakens alvor.
Rådet la i sin vurdering blant annet vekt på at personer til tross for at stillingene deres tilsa at
de burde ha handlet for å forhindre korrupsjonsbruken, fortsatte i sentrale posisjoner i
selskapet. Videre var det på det tidspunkt uklart om ansatte som var involvert i korrupsjon, fra
selskapets side ville bli møtt med tilstrekkelig strenge sanksjoner som politianmeldelse.
Nye forhold i Siemens’ årsmelding 2007
Av årsmeldingen, som ble offentliggjort i november 2007, fremgår det at selskapet har
iverksatt flere tiltak for å forbedre sine compliance-prosedyrer og -kontroller som følge av
korrupsjonsanklagene. De fleste av disse tiltakene var allerede offentliggjort da rådet avga sin
tilrådning, og er dermed vurdert i tilrådningen. Enkelte nye tiltak fremkommer likevel i
årsmeldingen og er kort beskrevet nedenfor.
Det fremgår av årsmeldingen at selskapets Audit and Compliance-avdeling var i ferd med å
foreta en intern gjennomgang av selskapets compliance-prosedyrer og interne
kontrollsystemer for å avdekke mulige svakheter. Videre hadde alle selskapets
revisjonsfunksjoner blitt samlet i en avdeling i Corporate Finance Departement. Det var
utnevnt en Chief Audit Officer i denne avdelingen som har en uavhengig rapporteringslinje til
Audit committee og dens leder.2 Det var utnevnt en ny Chief Compliance Officer (CCO) da
den tidligere CCO ble avskjediget i august 2007.3 CCO leder Compliance-organisasjonen og
rapporterer direkte til compliance-ansvarlig i ledelsen og til styreleder. I tillegg var et
opplæringsprogram rettet mot forskjellige nivåer av ansatte etablert. 4 Per 3. kvartal 2008 skal
30 000 ansatte ha deltatt på compliance-kurs, og 108 000 har gjennomgått et nettbasert kurs
om det samme temaet.5
Årsmeldingen varslet også at det i desember 2007 skulle innføres et amnestiprogram som
innebar at ansatte i en tre-måneders-periode kunne varsle om korrupsjon i selskapet uten å
risikere erstatningssøksmål eller oppsigelse, selv om de selv hadde medvirket til
korrupsjonshandlingene. Selskapet forbeholdt seg imidlertid retten til å ilegge den ansatte
andre disiplinære sanksjoner, og amnestiet ville heller ikke forhindre strafferettslig forfølgelse
dersom varsleren selv hadde gjort seg skyldig i kriminelle forhold. 6 Ifølge Siemens har per 3.
kvartal 2008 123 ansatte benyttet seg av tilbudet, og 67 av disse er blitt innvilget amnesti. 7
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uakseptabelt stor. Rådet opprettholder derfor sin anbefaling om å utelukke Siemens AG fra
SPUs portefølje.
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