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PALLE SKAARUP 

Palle Skaarup, Director, Compliance 
& Legal, Atea A/S, har styret virksom-
heden gennem certificering efter den 
globale ISO 37001-standard. – Vores 
styrkede compliance program har 
sammen med certificeringen været 
med til at give både medarbejdere og 
kunder troen på virksomhedens etik 
tilbage, siger Palle Skaarup.
Foto: Atea.

STINE JOSEFSEN

Stine Josefsen, CSR Product 
Manager, Bureau Veritas, har stået i 
spidsen for certificeringen af Atea, og 
hun har ros til virksomhedens med-
arbejdere. – Atea har været meget 
dedikerede, og der har været et ual-
mindeligt godt kendskab til anti-kor-
ruption gennem hele organisationen 
og helt ud til de udførende montører.

14   M A G A S I N E T K VA L I T E T  0 3/ 18 

JØRN JENSEN

Jørn Jensen er Brand & Business 
Developer hos Bureau Veritas Certi-
fication, hvor han bl.a. arbejder med 
kunder som Danfoss, LM Wind Power, 
Novo Nordisk, Novozymes og Ørsted. 
Han har i mere end 10 år har arbejdet 
med salg, kommunikation og kun-
dekontakt og har en baggrund som 
cand merc i international markeds-
føring. Han har tidligere arbejdet for 
bl.a. LEGO, Pressalit og kommunikati-
onsvirksomheden Grey Denmark
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http://www.bureauveritas.dk/
http://www.bureauveritas.dk/
https://www.atea.dk/
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Af Brand & Business Developer Jørn Jensen, Bureau Veritas Certification 

”Vi har siden 2015 arbejdet seriøst 
med at udvide og udvikle vores comp-
liance-program. Det har været en vig-
tig selvrenselsesproces, der har sikret 
os det bedst tænkelige beredskab mod 
bestikkelse, korruption og anden 
uetisk forretningsmæssig adfærd. Vi er 
utrolig stolte af nu at have opnået ISO-
certificeringen. Det er en blåstemp-
ling, fordi vi er de første i branchen, 
der kan dokumentere, at vi arbejder 
aktivt og systematisk på at undgå kor-
ruption og bestikkelse,” sagde Ateas 
administrerende direktør, Morten Fel-
ding, da virksomheden i slutningen af 
2017 havde opnået ISO 37001-certifi-
katet.

Forud var der gået en stor rengørings-
proces, som Palle Skaarup, Director, 
Compliance & Legal, Atea A/S, kalder 
en ”selvrenselsesproces”. – I 2015 
spurgte vi, hvordan vi får overbevist os 
selv og vores omgivelser om, at vi har 
noget, der virker. Vi styrkede vores 
compliance-program og efter råd fra 
revisorer og advokater, valgte vi at gå 
efter en ISO 37001-certificering. Det 
har skærpet vores måde at arbejde på, 
og vi har fået styr på vores indsats.

18 RISIKOOMRÅDER MONITORERES
Når badeværelset rengøres, er der altid 
særligt fokus på at få skrubbet toilet-
tet. På samme måde har Atea udvalgt 

en række områder, som de har særligt 
fokus på for at få bugt med tidligere ti-
ders utøj og dårlig etik. 

- Vi har udvalgt 18 områder, hvor risi-
koen for bestikkelse er særlig stor, og 
dem monitorerer vi løbende. Det er 
f.eks. omkring kundegaver, som vi nu 
har centraliseret, så alle gaver bliver 
dokumenteret med giver, modtager, og 
anledning. Alle gaver har en værdi 
mellem 200 og 400 kroner, og de skal 
bestilles via en app, der er udviklet til 
formålet. På den måde styrer vi pro-
cessen, men vi fritager også medarbej-
derne for nogle af de bekymringer, 
som de ellers måtte have. Når de føl-

HOVEDRENGØRING 
MED ISO 37001
INTERVIEW MED PALLE SKAARUP, DIRECTOR, COMPLIANCE & LEGAL, ATEA A/S

Siden det i sommeren 2015 kom frem, at tidligere topfolk fra it-virksomheden Atea har været involveret i en 
større sag om bestikkelse, har virksomheden iværksat en stor indsats for at få gjort op med al uetisk adfærd. 
For at få renset ud i alle krogene har Atea taget skrappe midler i brug, og med certificeringen efter den globale 
ISO 37001-standard om anti-bestikkelse, har virksomheden nu et værktøj, der også virker på den lange bane.
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ger retningslinierne, kan de trygt give 
deres gave, og slippe bekymringerne 
omkring bestikkelse, siger Palle Skaa-
rup.

På samme måde overvåger virksom-
heden også marketing events, rejseaf-
regninger og salgskonkurrencer, og de-
movarer bliver altid faktureret efter 
udlån – eller solgt internt i virksomhe-
den, når de er leveret tilbage. Det har 
været med til at fjerne mange bekym-
ringer hos Ateas medarbejdere. – Vi 
har kun modtaget 4-6 henvendelser 

via vores Whistleblower-ordning, som 
alle er behandlet af vores Compliance 
Board. Derimod har vi håndteret 1.500 
henvendelser via vores Compliance-
mailbox, som er fra medarbejdere, der 
spørger ind til den praktiske håndte-
ring af dagligdagens udfordringer. Vi 
oplever, at der er stor fokus på god ad-
færd, siger Palle Skaarup.

DEDIKERET INDSATS AF HELE 
ORGANISATIONEN
Det samme indtryk står Stine Josefsen, 
CSR Product Manager, Bureau Veritas, 

tilbage med, efter at hun har stået i 
spidsen for certificeringen. – Atea har 
været meget dedikerede, og der har 
været et ualmindeligt godt kendskab 
til anti-korruption gennem hele orga-
nisationen og helt ud til de udførende 
montører. Risikovurderingen har væ-
ret meget kvalificeret, og de har arbej-
det meget seriøs med forbedringer. De 
har generelt set fortolket standarden i 
forhold til deres virksomhed og bran-
che, så den er blevet meget nærværen-
de for alle medarbejdere, siger Stine 
Josefsen.  
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ATEA ACCEPTERER DOM

Atea er ved Retten i Glostrup den 27. juni 2018 fundet skyldig i at have overtrådt straffeloven i forhold til aktiv bestik-

kelse 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. Forholdene omhandler dyre rejser, restau-

rantbesøg mv. På den baggrund er Atea blevet idømt en bøde på 10 mio. kr. og har valgt at acceptere dommen. 

Både Ateas aktive samarbejde med myndighederne og de omfattende tiltag i organisationen er af retten blevet anset 

som formildende omstændigheder.

Ved dommen er også tre tidligere Region Sjælland-ansatte dømt for underslæb og modtagelse af bestikkelse.

Pressemeddelelse fra Atea.dk den 2. juli 2018

It-virksomheden Atea har styrket sit compliance-program, og det er implementeret gennem hele organisationen. 
Også de udkørende montører er bekendt med virksomhedens indsats for at bekæmpe bestikkelse.
Foto: Atea
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FAKTA OM ISO 37001
ANTI-BESTIKKELSE
∫ ISO 37001 er en standard for bekæmpelse af 
 bestikkelse, der blev offentliggjort i oktober 2016. 
 Standarden er designet til at hjælpe en organisation  
 med at etablere, implementere, vedligeholde og for-
 bedre et compliance-program med det formål at 
 bekæmpe bestikkelse.

∫ Organisationen skal gennemføre en række foranstaltninger og kontrollere på en rimelig og proportionel måde for at  
 hjælpe med at forebygge, opdage og behandle bestikkelse, herunder:

Ω Antibestikkelsespolitik
Ω Top-Management lederskab, engagement og ansvar
Ω Personelkontrol og træning
Ω Risikovurderinger
Ω Due diligence på projekter og forretningsforbindelser
Ω Finansiel, kommerciel og kontraktmæssig monitorering
Ω Rapportering, overvågning, undersøgelse og monitorering
Ω Korrigerende handling og løbende forbedring

∫ Standarden gavner en organisation ved at levere minimumskrav og vejledning til gennemførelse af et ledelses-
system til bekæmpelse af bestikkelse. Desuden giver standarden sikkerhed til ledelse, investorer, medarbejdere, 
kunder og andre interessenter i forhold til, at en organisation tager rimelige og nødvendige skridt til at forhindre 
bestikkelse. Slutteligt giver standarden nødvendig dokumentation og bevis for, i tilfælde af en efterforskning, at en 
organisation har taget rimelige skridt til at forhindre bestikkelse.

Atea har udpeget 18 særlige risikoområder for bestikkelse, som virksomheden løbende monitorerer. Det betyder f.eks., 
at medarbejderne kun kan give forudbestemte kundegaver, som bestilles via en særlig app. På den måde sikrer virk-
somheden, at retningslinierne følges samtidigt med, at medarbejdernes bekymring omkring bestikkelse fjernes. 
Foto: Atea
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