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Rengøringsgigant under skærpet tilsyn
Forsvaret har netop forlænget en stor millionaftale med
Forenede Service. Men Forsvarsministeriet understreger,
at rengøringsselskabet er sat under skærpet tilsyn.
Snavset rengøring

D

omme for brug af illegal arbejdskraft og efterbetaling af over 10
millioner kroner til medarbejdere i over 150 lønsager siden 2011. Det er blandt
de mange skandaler,
som de seneste år har
ramt Danmarks næststørste rengøringsfirLARS HALSKOV
ma, Forenede Service.
Alligevel har forsvaret for nylig forlænget en aftale med Forenede Service med ni måneder, så den
omstridte rengøringsgigant frem til januar 2018 skal stå for rengøring, kantinedrift og vedligehold af ydre arealer ved
bygninger hos forsvaret i Østdanmark.
Aftalen mellem forsvaret og Forenede

Service begyndte i 2012 og skulle udløbe i
april 2017. Men forsvaret har udnyttet en
klausul, hvor forsvaret kan bede om at få
aftalen forlænget på uændrede vilkår.
Forsvaret vil ikke oplyse, hvor stort et
millionbeløb forlængelsen betyder for
Forenede Service. Men i 2016 er budgetrammen på 149 millioner kroner i aftalen
mellem Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og Forenede Service, oplyser styrelsens direktør, Hans J. Høyer.
»Vi har løbende kontrolleret de medarbejdere i Forenede Service, som arbejder
på opgaver i forsvaret. Men vi har ikke
fundet noget. Så vi giver dem ikke særbehandling, og hvis vi skulle til at udarbejde
udbudsmateriale for at lukke de her ni
måneder, så ville det blive rasende dyrt«,
siger Hans J. Høyer og tilføjer:
»Vi skærper nu vores kontrol med firmaet. Hvis vi finder uregelmæssigheder,
så har vi en sag«.

Ud over Forenede Services egne sager
har rengøringsselskabet haft et tæt samarbejde med en række underleverandører, som senere blev dømt for grov økonomisk udnyttelse, brug af illegale medarbejdere og skattesvindel.
Ledelsen i Forenede Service nægtede ethvert kendskab til underleverandørernes
metoder og fyrede dem i sommeren 2012.
Men sidste søndag stod tidligere adm.
direktør Steen Gede og hans daværende
sikkerhedschef, Jens Nielsen, frem og fortalte, at underleverandørerne i selskabets
region i Nordsjælland kun udadtil var
selvstændige virksomheder.
Mange underleverandører havde været
ansat som rengøringsfolk hos Forenede
Service og var blevet bedt om at oprette
selskaber – og mange af deres ansatte var i
virkeligheden ansat i Forenede Service.

Krævede sex
Desuden fortsatte udnyttelsen af underleverandørernes rengøringsassistenter, da
de efter 2012 formelt overgik til Forenede
Services afdeling i Nordsjælland.
Så sent som i april sidste år blev en serviceleder fyret, fordi han ifølge flere ru-

mænske kvinder krævede sex af dem, hvis
de ville have et arbejde.
Adm. direktør Steen Gede stod fra juli
2012 sammen med sikkerhedschef Jens
Nielsen i spidsen for oprydningen i selskabet. Men i februar i år måtte de to chefer forlade selskabet efter at have tabt en
magtkamp med bestyrelsesmedlem og
medejer af koncernen Michael Krogh.
Han stod i flere år frem til 2012 i spidsen
for firmaets afdeling i Nordsjælland med
de mange sager. Mange af de udnyttede
rumænere boede til leje i ejendomme ejet
af Michael Krogh, der hidtil ikke har ønsket at udtale sig. Men koncerndirektør
Carsten Clement har hele tiden afvist, at
koncernen har et problem.
Til november skal Michael Krogh i retten, hvor han er tiltalt for med forsæt at
have unddraget Skat for omkring 11 millioner kroner i perioden 2010-12.
Han solgte aktier for 26,2 millioner kroner til koncernen, men ifølge anklageskriftet medtog han ikke aktiesalget på sine selvangivelser for de tre år.
En dom for groft skattesvig for et så
stort beløb kan føre til en straf på mellem
to og tre års ubetinget fængsel samt en
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Politiken sætter lys på rengøringsbranchens skyggesider.
Politiken og Fagbladet 3F har samarbejdet om research til artiklerne
om firmaet Forenede Service.
bøde, viser retspraksis. Direktør Hans J.
Høyer fra Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse er klar over de usædvanlig mange
sager i selskabet.
»Vi ved godt, at der har været problemer i Forenede Service, også med Michael
Krogh, gennem årene. Det er ikke første
gang, at vi er her, hvor der er nogen, der
sætter spørgsmålstegn ved, om det er den
rigtige legekammerat, I har på det her.
Men vi har hele tiden kunnet dokumentere, at det her ikke var noget, der kørte på
vores område«, siger han og tilføjer:
»Det er ikke nyt for os. Vi ved godt, at der
er nogle brodne kar i den virksomhed.

Men snittet har indtil nu været sådan, at
det kan godt være, at Michael Krogh har
nogle personlige ting med skatteunddragelse og bagmandspolitiet, men så længe
firmaet var rent og det, de leverede til os,
var i overensstemmelse med det, vi har
skrevet ind i vores aftaler, så kunne vi ikke
sige, at vi ikke kunne lide firmaet, fordi
ejeren havde en skattesag kørende«.

Skal holde loven
Direktøren fra ministeriets ejendomsstyrelse fremhæver, at »vi har en forventning
om, at vores leverandører overholder almindelig lov og ret i Danmark. Kommer
det dertil, at Forenede Service som selskab bliver dømt, vil vi også sige: Er det et
firma, vi har lyst til at lege med?« .
Hans J. Høyer erkender, at selskabet tidligere er blevet dømt, men det får ham ikke til at stoppe forlængelsen. Men hvad
så, hvis Michael Krogh bliver dømt?
»Det er ikke firmaet, der får bøde. Vi
skal agere på et grundlag, der også kan
holde i byretten. Uanset hvor etisk forkert
jeg synes, det er, så skal jeg løfte en bevisbyrde«, siger direktøren.
lars.halskov@pol.dk

»Man får kun noget ud af det, hvis man vil eller ... ooorker«
Younez og Bertram har
været på skolestroppelejr
langt fra far og mor. Tilbage
i hverdagen skal de ikke
kun styre staveord, men
også deres personlighed.
læring
FLEMMING CHRISTIANSEN
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det seneste par uger har nogle håndfulde københavnske skolelærere drønet rundt med lysende øjne i en ferieby i Helsingør og i skovene omkring den.
En af dem stod forleden morgen – med
udsigt over Øresund og Kronborg badet i
solopgangens ædle lys – og gennemgik
med høj stemme og store armbevægelser
dramaet om Hamlet. Hans publikum var
99 københavnske skoledrenge; alle mega
skoletrætte og mega meget bagud i
dansk eller matematik.
Ikke desto mindre fulgte de klokken
7.05 om morgenen med strittende ører
med i det indviklede persongalleri, mens
de kiggede ned på borgens spir og forsøgte at leve sig ind i brodermord og fortabt
kærlighed for 400 år siden dernede.
Altså ifølge den verdenslitteratur, de
fleste af dem ikke tør nærme sig.
»Årh mand, døde han så?«, råbte én. Det
var vist første gang, »ham Shakespeare«
for alvor gav mening for drengene.
Og så af sted til kapløb i hulahopring.

Tro på det!
Bertram Weber på 14 år er måske noget af
det mest skoleudmattede, man kan forestille sig. Nu har han været på læringslejren Københavnerakademiet med andre
»fagligt udfordrede« drenge, håndplukket fra 14 københavnske skoler.
Målet er at nå lige så langt som
drengene på en tilJeg er
svarende lejr sidste
forandret
år, som på bare to
Younez
uger rykkede sig så
Valizadeh,
meget i deres hade8. klasse
fag, at det svarer til
to læringsår.
Bertram erkender med et stille smil, at
det nytter at knokle. »Det er egentlig fint
nok. Selv om det altså stadig er skole«.
Hans kammerat fra parallelklassen på
Grøndalsvængets Skole, Yonez Valizadeh,
er mere offensiv: »Man kan kun få noget
ud af det, hvis man vil, hvis man gør noget, hvis man tør, hvis man kan ... hvis
man ooorker«.
De griner begge.
De har taget den del af lejropholdet,
som handler om udviklingen af syv centrale karaktertræk, til sig. Med slogans
som ’Tro på det!’, ’Giv aldrig op’.
Som Politiken fortalte sidste weekend,
er det ikke første gang, Bertram er udsat
for højintensiv ordtræning. Da han gik i
4.-5. klasse heglede hans mor ham hver
dag igennem læsningens strabadser. Han
synes, at lejren er »meget okay«, fordi der
er så meget fysisk træning og konkurrencer. Det hårdeste er ikke at have sin mobil
mere end en time hver dag.

FORDYBET. På lejren skulle alle læse
en bog. Da de 91 af 99 drenge, som
gennemførte forløbet, i går fik deres
diplomer på Københavns Rådhus med
statsminister Lars Løkke som gæst,
blev det kundgjort, at de i snit på to
uger havde rykket sig, hvad svarer til
2,7 læringsår i læsning, stavning og
matematik. Foto: Nanna Hertoft

Yonez er ligeglad med det. Hans yndlingslogan er: ’Tro på det’.
»Jeg kan bare vildt godt lide optimisme«, understreger han, der også er vild
med at spise sundt. Selv om der måske er
lige lovlig meget rugbrød på bordene.
Akademiet er bedre end almindelig
skole, mener Younez: »Jeg kan godt lide alle reglerne, og at der er straf for at komme
tre minutter for sent. Eller for at prutte«.

Bare sig tak!
Under morgenmaden kommer en af
drengene: »Er der ikke mere grød?«. På
campen spiser drengene så meget havregrød, at kokken næsten ikke kan følge
med. Derhjemme er mange af dem vant
til at dulme sulten med sodavand og
snacks. Her bliver de skrupsultne i et

stramt dagsprogram. »Man føler sig rask
over det hele«, som en dreng siger. Han er
endda begyndt at »elske« råkost.
En anden er lidt træt af »alt det kylling«.
Hans kammerat tager fat i hans arm: »Har
du glemt et af de syv karaktertræk? Husk
taknemmelighed!«.

Lyt, se, lær!
Louise Mørch er projektleder på Københavnerakademiet. Hun er godt klar over,
at akademiet bryder med principper fra
rundkredspædagogikken. Som princippet om ligeværd – når drengene bliver opfordret til hver dag at kåre dagens mand.
»Når man er så mange drenge med problemer samlet, kan man komme til at fokusere for meget på, hvad der er forkert.
For at fastholde det positive udnævner vi
hver dag en, der har overvundet sig selv«,
forklarer hun.
»Drengene hylder dagens mand med
stor begejstring og kredser om selv at blive det«.
Heltedyrkelsen står dog ikke alene.
»De skal også hele tiden give til fællesskabet; det får de konstant at vide. Vi går
imod curlingtendensen, som mange af
dem er født ind i, hvor de er centrum, og

skolen og klassen er til for dem. Når de
har fået det på plads, er de stolte, for der er
faktisk mere prestige i at give og støtte
end i det modsatte«.

Giv aldrig op!
Søren Søberg kom som lærer til lejren
med en vis portion skepsis. Den var pist
væk efter nogle dage.
»Det fungerer helt fantastisk at skabe
sådan en kultur, hvor vi forventer det bedq
q
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Mere end hver 4. elev i 8. klasse er
ikke uddannelsesparat.
Politiken følger Bertram og Younez
før, under og efter Københavnerakademiet. 12 dage med fagundervisning og fysisk træning inspireret
af Løkkefondens DrengeAkademi.
7 karaktertræk indgår: selvkontrol,
engagement, vedholdenhed, social
intelligens, taknemmelighed,
optimisme og nysgerrighed.

ste fra drengene hele tiden. Men også at
de får at vide, at de bare skal arbejde ud
fra det niveau, hvor de er nu, og ikke sammenligne sig med andre. At rykke fra sin
egen position er en stor sejr«.
For ham ligger begejstringen også i at
være fælles med kollegerne om at møde
drengene med humor og glæde. Med høj
musik, hiphop og pop mellem timerne
for at give strøm til energien.
For Søren Søberg vendte hans holdning
for alvor, den dag en dreng kom og spurgte, om lærerne ikke kunne sørge for, at
hans forældre kom med til den afsluttende diplomoverrækkelse på Københavns
Rådhus i går. »For nu får de noget at være
stolte af«, som knægten forklarede.

Tro på det!
Inde i et læsetræningsrum er der musestille. Selv om her sidder 35 drenge, hvoraf
en andel kan formodes at være uroelementer hjemme på deres skoler, fordi de
har så svært ved at følge med. Konsonantforveksling, stumme bogstaver, svære endelser og sammensatte ord.
»Man SPILER et net ud. Man SPILLER en
kamp«, har nogen skrevet under et af lejrens mottoer:

»Fejl hjælper mig til at lære«.
På store plakater med udsagn som ’Jeg
kender ordklassen tillægsord’ har drengene skrevet sig på, efterhånden som de
har klaret opgaverne. Nabil, Mikkel, Jamie, Bertram. Marco er blevet ’ugens højdespringer’. Præmien var en tur på lejrlederen Bents Harley-Davidson.
»Jeg kan bruge det fagligt, når jeg kommer hjem«, siger han med stor alvor.
Altså ikke Harley-turen.

Brænd for det, du vil!
Bertram og Yonez er enige om, at de er anderledes, når de kommer tilbage til deres
skoler i næste uge. I det næste år vil de
hver uge få hjælp fra deres lærer fra Københavnerakademiet til personlig udvikling og få ugentlige ekstralektioner.
»Jeg er ikke en helt ny person, men jeg
vil gøre ting anderledes«, siger Bertram,
der ellers aldrig rækker hånden op.
Younez tror dog, at det bliver lidt svært
at vende hjem: »De andre på skolen er stadig, som de er. Men jeg ... jeg er forandret.
Jeg er mere optimistisk«.
flemming.christiansen@pol.dk
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