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Ateas opfyldelse af krav stillet af Moderniseringsstyrelsen og SKI ved 
brev af 24. juni 2019 

Ved brev af 24. juni 2019 meddelte Moderniseringsstyrelsen og SKI under henvis-

ning til bl.a. en redegørelse af 14. juni 2019 fra Kammeradvokaten, at det var Mo-

derniseringsstyrelsens og SKI’s vurdering, at Atea – på daværende tidspunkt – 

kunne anses for selfcleanet i overensstemmelse med udbudslovens § 138. 

Moderniseringsstyrelsen og SKI meddelte samtidig, at det var en forudsætning for 

opretholdelsen af vurderingen af Atea som selfcleanet, at Atea senest den 15. au-

gust 2019 fremsendte en samlet plan for, hvordan Atea vil styrke leverandørstyrin-

gen, herunder sikre, at der gennemføres et passende antal audits opgjort i forhold 

til det samlede antal underleverandører og deres betydning, samt for, hvordan 

Atea generelt vil udbrede viden om, hvilke politikker der gælder for Atea. 

Det fremgår af en redegørelse fra Kammeradvokaten af 14. juni 2019, at det er 

Kammeradvokatens forståelse, at fire personer, herunder tre offentligt ansatte, fra 

et konsulentfirma under løsningen af en opgave for Atea har fået tilbudt og har 

modtaget et gavekort i forbindelse med deltagelse i et interview. Moderniserings-

styrelsen og SKI meddelte under henvisning hertil i brevet af 24. juni 2019, at det 

endvidere var en forudsætning for opretholdelsen af vurderingen af Atea som 

selfcleanet, at Atea hurtigst muligt rettede henvendelse til ledelsen for de fire per-

soners organisationer. Henvendelsen skulle indeholde en meddelelse om, at Atea 

har forbrudt sig mod egne interne retningslinjer, og en opfordring til institutio-

nerne om at afdække, om de pågældende personer i forbindelse med modtagelsen 

af gavekortet har forbrudt sig mod gældende regler. Måtte det være tilfældet, 

skulle beløbet kræves tilbagebetalt. Moderniseringsstyrelsen og SKI anmodede om 

at modtage dokumentation for dette senest den 15. august 2019. 



 

Det blev endelig i brevet af 24. juni 2019 meddelt, at det var en forudsætning for 

opretholdelsen af vurderingen, at Atea hurtigst muligt orienterede offentlige or-

dregivere - til hvem Atea har afgivet en tro og love-erklæring som beskrevet i af-

snit 2.4.2. i Kammeradvokatens redegørelse efter at være blevet opmærksom på 

det i afsnit 2.4.1. beskrevne forløb - om dette forløb. Atea blev anmodet om at 

fremlægge dokumentation for ovenstående senest den 15. august 2019.  

Atea har ved e-mails af 2. juli og 15. august 2019 fremsendt materiale og doku-

mentation mv. vedrørende ovennævnte krav. 

Det er Moderniseringsstyrelsens og SKI’s vurdering, at Atea dermed har opfyldt 

de stillede krav og derfor vurderes at opfylde kravene i udbudslovens § 138. 

Vurderingen er bl.a. foretaget på grundlag af en redegørelse fra Kammeradvokaten 

af 20. september 2019. Redegørelsen vedlægges. 

Moderniseringsstyrelsen og SKI forventer senest i første halvår 2020 at foretage en 

ny revurdering af Ateas selfcleaninginitiativer. Der henvises i den forbindelse til 

Moderniseringsstyrelsens og SKI’s brev af 24. juni 2019 til Atea. 

For så vidt angår den af Atea fremlagte plan for styrkelse af leverandørstyringen, 

vil Moderniseringsstyrelsen og SKI i forbindelse med den kommende revurdering 

anmode om: 

 Oplysninger om, hvor mange ”offsite audits” og ”onsite audits” der er gen-

nemført af tredjeparter, som håndteres af marketingsafdelingen, samt doku-

mentation for, at de oplyste audits er gennemført. 

 Oplysninger om, hvor mange ”offsite audits” og ”onsite audits” der er gen-

nemført af øvrige tredjeparter, dvs. den resterende gruppe tredjeparter, som 

ikke håndteres af marketingsafdelingen, samt dokumentation for, at de oplyste 

audits er gennemført. 

 Uddybende oplysninger om den oplyste tilgang for udvælgelse af øvrige leve-

randører (risikobaseret tilgang) samt dokumentation for, at den konkrete ud-

vælgelse er foregået i overensstemmelse med denne tilgang. 

 Uddybende oplysninger samt dokumentation for processen for gennemførelse 

af ”onsite audits”, herunder i hvert fald oplysninger om fremgangsmåden ved 

gennemførelsen og om, hvem der deltog i gennemførelsen. 

 Dokumentation for, i hvilket omfang de beskrevne aktiviteter for udbredelse 

af viden om Ateas compliancepolitikker er blevet gennemført.  

 

Moderniseringsstyrelsen og SKI forventer fortsat, at Atea i forbindelse med frem-

tidige udbudsforretninger, hvor det måtte blive aktuelt for Atea at fremsende re-

degørelser og dokumentation i henhold til udbudslovens § 138 klart gør ordregi-

veren opmærksom på eventuelle nye forhold og andre afvigelser fra det, der har 



 

været fremført over for Moderniseringsstyrelsen og SKI i forbindelse med Moder-

niseringsstyrelsens og SKI’s vurderinger af spørgsmålet om udelukkelse. Moderni-

seringsstyrelsen og SKI forventer endvidere, at Atea i givet fald orienterer Moder-

niseringsstyrelsen og SKI om dette.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

 

Poul Taankvist                     Signe Lynggaard Madsen 

Direktør                      Adm. direktør  

Moderniseringsstyrelsen                     Staten og Kommunernes Indkøbsservice 


