
Fakta i sagen om Region Sjælland og Atea
DET HAR ATEA GJORT

SAGEN KORT

Atea er Danmarks største leverandør 
af it-løsninger. Virksomheden er  
1.550 medarbejdere i Danmark og 
næsten 7.000 i alt i koncernen. Ingen  
nuværende Atea-medarbejdere er 
sigtet, tiltalt eller dømt i forbindelse 
med sagen.

Nordens største  
it-leverandør

Den ofte omtalte Konto 2840 er ikke 
en bankkonto, men var navnet på 
en ganske ordinær konto hos Atea til 
kunders tilgodehavende, fx retur-
udstyr. Langt de fleste transaktioner 
har været helt i orden, men kontoen 
blev misbrugt af enkelte ansatte og 
kunder. Kontoen er i dag lukket og 
erstattet af specifikke konti til hver 
kunde og projekt. Det giver større 
transparens og bedre kontrol.

Konto 2840

I 2017 suspenderer FN Atea som  
leverandør til FN. Efter at have rede-
gjort for det omfattende complian-
ce-arbejde, vælger FN i januar 2018, 
at Atea igen kan levere til FN’s mange 
udviklingsprojekter over hele verden.

Leverandør til FN

2014
•  Morten Felding tiltræder som administre-

rende direktør i Atea i Danmark i maj
•  Han bliver bekendt med en særlig praksis i 

forhold til samhandlen med Region Sjælland, 
der indebærer muligt misbrug af midler på 
konto 2840

•  Atea igangsætter som konsekvens at lukke 
konto 2840, så den er lukket ved årsskiftet 
2014/2015, hvilket samtidigt meddeles 
regionen

•  På en rejse til Dubai deltager ledende 
medarbejdere fra Region Sjælland og Atea

•  Dubairejsen, der er planlagt og bestilt før hans 
tiltræden, blev godkendt af Morten Felding, 
idet han forudsatte, at rejsen blev gennemført 
inden for gældende regler

•  Forbruget på rejsen kommer imidlertid til 
langt at overstige Ateas interne regler, og 
Ateas salgsdirektør tildeles på den baggrund 
en advarsel – og siger derefter selv op

2015
•  De tre tidligere Atea-medarbejdere, der 

deltog på Dubai-rejsen, offentliggør i januar 
konkurrerende virksomhed, 3A-it

•  3A-it vinder stort udbud i Region Sjælland
•  Morten Felding kontakter regionens IT-direk  -

tør med mistanke om ”urent trav” i udbuddet
•  Regionen annullerer derefter udbuddet og går 

til politiet
•  Morten Felding sigtes for ikke at have grebet 

ind mod Dubai-rejse

2017
•  Sigtelsen mod Morten Felding frafaldes
•  Retssagen mod de tidligere ansatte i Atea og 

Region Sjælland samt mod Atea som selskab 
begynder

2018
•  Der afsiges dom i forsommeren 2018. Som en 

juridisk konsekvens af de tidligere ansattes 
handlinger, risikerer Atea også at blive dømt.

Nye og opdaterede procedurer og rutiner skal  
forhindre brud på regler, love og retningslinjer

De involverede medarbejdere er ikke længere  
ansat i Atea. Ingen i dagens Atea er straffet i sagen

Etableret nedenstående compliance-program  
af højeste international standard, rådgivet af 
Deloitte og advokatkontoret Nielsen & Nørager

1  Procedurer
Detaljeret kortlægning af eksisterende  
procedurer, forretningsgange og kultur ifm. 
salg til både offentlige og private kunder.

2  Risici
Grundig risikovurdering af, hvor og hvor-
når der er risiko for brud på lovgivning og 
retningslinjer.

3  Compliance-organisation
Et kraftigt opgraderet complianceprogram  
i hele koncernen, der opfylder kravene i  
UK Bribery Act samt de amerikanske 
FCPA-regler. Atea har desuden tilsluttet  
sig UN Global Compacts 10 principper for 
samfundsansvar. Derudover:

•   En compliance-funktion med nødvendige 
beføjelser, kompetencer og ressourcer.

•   En Compliance Committee, der udvikler, 
overvåger og evaluerer arbejdet med  
compliance

•   En whistleblower-ordning, en hotline og  
en mailboks, hvor medarbejdere kan få svar 
på alle spørgsmål, fx om gaver

4  Poltikker og tests
Der er udarbejdet et opgraderet internt  
regelsæt, og alle medarbejdere trænes og 
testes i dette.

5  Monitorering og kontrol
Der er blevet implementeret systemer til at 
monitorere, kontrollere og følge op på alle  
risikoområder foruden stikprøvekontrol.

6  Nul-tolerance over for brud
Overtrædelser af Ateas retningslinjer  
fører som udgangspunkt til opsigelse, og  
ansættelseskontrakter er blevet opdateret.

7   Højeste internationale  
anti-bestikkelses-certificering

Som den første virksomhed i Norden er  
Atea efter en omfattende proces blevet  
certificeret efter den højeste internationale 
standard for anti-bestikkelse; ISO 37001. 
Standarden giver sikkerhed til ledelse, 
 investorer, medarbejdere, kunder og andre 
interessenter for, at en organisation har  
taget alle tænkelige skridt til at forhindre 
bestikkelse.


