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Ateas tiltag i forbindelse med dom i sagen om Atea og Region Sjælland  
 
Atea A/S takker for Moderniseringsstyrelsens brev af 27. juni 2018.  
 
Heri anmoder Moderniseringstyrelsen 1) om en redegørelse for de konkrete tekniske, 
organisatoriske og personalemæssige foranstaltninger, som Atea A/S har fortaget for at 
forebygge yderligere overtrædelser af straffeloven eller øvrige uberettigede økonomiske 
dispositioner i lyset af domfældelsen, 2) en redegørelse for, at Atea A/S har gjort indgående 
rede for forholdene og omstændighederne gennem et aktivt samarbejde med 
undersøgelsesmyndighederne i sagen og 3) en erklæring fra Atea A/S’ ledelse om, at Atea A/S 
ved opfyldelsen af rammeaftalerne løbende sikrer rammeaftalernes krav til antikorruption, jf. 
punkt 5 i rammeaftalernes kontraktbilag 1 A. 
 
Endelig beder Moderniseringstyrelsen Atea anføre om dommen angår overtrædelser begået 
ved opfyldelsen af rammeaftaler, der er indgået med Moderniseringsstyrelsen. 
 
Indledning: 
 
Atea tager kraftig afstand fra enhver form for bestikkelse, underslæb og anden uetisk eller 
ulovlig forretningsadfærd. Sagen, der involverer tidligere ledende ansatte i Atea og Region 
Sjælland, har voldt skade, skabt bekymringer og krævet både tid og penge for mange 
mennesker, organisationer og virksomheder. Ateas ledelse undskylder og beklager dybt på 
selskabets vegne de handlinger, som en lille gruppe af tidligere ledere og medarbejdere foretog 
i perioden fra 2009-2014, og som retten nu har fastslået er en overtrædelse af straffeloven.  
 
Ingen nuværende Atea-medarbejdere er sigtet, tiltalt eller dømt i forbindelse med sagen. 
 
Baggrund: 
 
Atea A/S er ved Retten i Glostrup fundet skyldig i at have overtrådt straffeloven i forhold til aktiv 
bestikkelse og underslæb af særlig grov beskaffenhed ved i perioden fra januar 2009 til 
december 2014 som juridisk person at være ansvarlig for forhold begået af fire af selskabets 
daværende ansatte. 
 



 
 
 
 
 
   

   

Ad 1 - Det har Atea gjort siden sagens opståen: 
 
Siden sommeren 2015 har Atea foretaget en lang række tiltag, der skal forhindre, at Atea-
medarbejdere har mulighed for at begå bestikkelse, underslæb eller medvirke dertil. Tiltagene 
består blandt andet af en omfattende self cleaning-proces og et compliance-program af højeste 
international standard, rådgivet af Deloitte og advokatkontoret Nielsen & Nørager.  
 
Compliance-programmet er forankret i hele organisationen og omfatter en 360-graders 
analyse af alle rutiner, regler og systemer, en række omfattende kontrolmekanismer og 
nultolerance over for brud, samt et gennemgribende compliancesystem med skrappe 
retningslinjer og politikker, som medarbejderne i hele Atea-koncernen løbende undervises og 
testes i. 
 
Atea har desuden opnået den højeste internationale anti-bestikkelsescertificering ISO 
37001 – som den første organisation i Danmark. Standarden giver sikkerhed til ledelse, 
investorer, medarbejdere, kunder og andre interessenter for, at en organisation har taget alle 
tænkelige skridt til at forhindre bestikkelse. 
 
Atea har hele vejen igennem forsøgt at være transparente i dialogen med alle vores 
interessenter, og vi har taget ansvar for den beklagelige situation, som vores virksomhed, 
kunder, medarbejdere, partnere og aktionærer uforvarende er havnet i. For selv om de tiltaltes 
ansættelser i Atea ophørte for år tilbage, har vi som virksomhed naturligvis et stort ansvar for at 
skabe tryghed for alle berørte og ikke mindst for at rydde op. 
 
Som følge af sagen har Atea i en kortere periode været suspenderet som leverandør til FN. På 
baggrund af den ekspertrapport, som Deloitte har udarbejdet på vegne af FN, er Atea i januar 
2018 igen blevet godkendt som leverandør til FN’s mange udviklingsprojekter over hele verden. 
 
Atea har ophørt samarbejdet og ansættelsesforhold med alle personer nu dømt i sagen.  
 
Vi har set på sagen med den allerstørste alvor og sat ind med en maksimal indsats for at 
forhindre, at noget lignende kan ske igen i Atea-regi. 
 
Ad 2 - Samarbejdet med undersøgelsesmyndigheden 
 
Vi har i Atea hele vejen igennem aktivt samarbejdet med myndighederne i opklaringen af 
sagen, hvilket også er blevet anerkendt i anklagemyndighedens procedure. Vores strategi har 
siden sagens begyndelse handlet om samarbejde, transparens og forandring.  
 
Ad 3 – Ledelsens erklæringer 
 
Hvis der på et senere tidspunkt bliver rejst krav om erstatning mod Atea A/S, eller bliver Atea 
ved en endelig dom pålagt at betale erstatning påtager Atea A/S sig at betale disse. 
 



Specialister i it-infrastruktur 

Det erklæres endvidere, at Atea A/S ved opfyldelsen af rammeaftalerne under 

Moderniseringsstyrelsen løbende sikrer rammeaftalernes krav til antikorruption, jf. punkt 5 i 

rammeaftalernes kontraktbilag 1 A. 

Ad 4 - Angår dommen overtrædelser begået ved opfyldelsen af rammeaftaler, der er 

indgået med Moderniseringsstyrelsen 

Ingen af forholdende i dommen vedrørende Atea er knyttet til særlige aftaler eller ordrer. 

Bestikkelsesforsættet er mere overordnet begrundet som f.eks., at fordelene er ydet af de 

dømte tidligere Atea ansatte for at formå de dømte Region Sjælland ansatte til at fastholde og 

udbygge regionens samhandel med Atea. Der er ikke i sagen nogen information om eller bevis 

for at fordelene ydet ved de enkelte forhold har resulteret i nogen konkrete modydelser fra 

Region Sjælland i form ordrer eller aftaler. 

Bilag 

Til uddybning og dokumentation af ovennævnte punkter vedlægges Ateas redegørelse for 

dokumentation af pålidelighed i medfør af udbudslovens §138 med tilhørende bilag 1-23. 

Underskrift 

Ballerup, den 2. juli 2018 

Malene hade Carstensen, økonomidirektør i Atea AS 

Om Atea 

Atea er Danmarks foretrukne leverandør af it-infrastruktur. Med professionelle, kvalitetsbevidste og kompetente 

medarbejdere bistår vi vores kunder med værdiskabende it-løsninger. I Danmark beskæftiger Atea omkring 1.600 

medarbejdere og har en stærk lokal tilstedeværelse med afdelinger fordelt over hele landet. Som en del af Atea

koncernen er vi repræsenteret i hele Norden og Baltikum. Atea-koncemen er noteret på Oslo Børs. Se mere på 

www.atea.dk 
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