
Indsæt billede: 
Højreklik billedet og vælg ”skift billede”,  
eller slet billedet og klik på ikonet for  
at indsætte billede. Når du har indsat 
billede, højreklik på billedet og vælg 
”Placer bagest” 
 
Skift logo 
Højreklik logo og vælg ”Skift billede”  
(indsæt ønsket logo) 
 
Hvis denne slide vælges fra fanen ”Layout”: 
Indsæt logo, gå til fanen ”Beskær” og vælg 
”Tilpas” 

Sådan arbejder KMD A/S med 
compliance 
 
Berlingske Business konference  
den 29. september 2015 

 
Anne-Lykke Mau 

Director, Legal and Corporate 
Compliance 
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Kort om KMD A/S 

Baggrund og opbygning af KMD’s Corporate Compliance 

program 
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KORT OM KMD A/S 

Full IT-service provider 

 Udvikler, drifter og vedligeholder it-
systemer 

 Ejere: Advent International og 
Sampension 

 Omsætning: 4,8 mia. kr. 

 Ca. 3200 medarbejdere primært i 
København, Aalborg, Odense og Århus 

 Udvikler af e-boks og NemKonto mv. 

 Lønudbetalingssystemer 

 Kunder: Offentlige og private  

 Beregner og udbetaler årligt 400 mia. 
kr. svarende til 25% af Danmarks BNP 
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KMD risikerer en dårlig omtale i medierne, hvis ikke der udvises etisk korrekt adfærd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En dårlig medieomtale giver KMD et dårligt renommé, hvilket gør det vanskeligere at 
sælge til og samarbejde med kunder og leverandører og mindre velanset at arbejde i 
KMD. 

HVORFOR CORPORATE COMPLIANCE? 

Berlingske Tidende, den 17. marts 2010 

Computerworld, den  4. marts 2010 

Berlingske Tidende, den 17. marts 2010 
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1.  december  2012 

Hillerød kvitter KMD 

For tre år siden privatiserede Hillerød Kommune løn-og personaleadministrationen, dels for at spare penge. Nu bruger kommunen samme begrundelse for at tage opgaven hjem igen. 

…. 

Et enigt byråd stod bag hjemtagningen, der dog fik Tue Tortzen ( Fælleslisten) til at spørge og selv svare: -Hvad hvis vi havde beholdt vores medarbejdere og ikke havde udliciteret til 

KMD . Så havde vi sparet en mennesker for en masse besvær.  

En fejl med hjemtagningen lovliggør kommunen situationen.  

KMD fik nemlig den 48,7 millioner kroner store opgave 1. december 2009, uden at kommunen sendte opgaven i udbud, hvilket Klagenævnet for Udbud i marts 2010 vurderede, var i 

strid med udbudsreglerne.  

For at lovliggøre sagen, kunne kommunen vælge enten at sende opgaven i udbud eller hjemtage den igen.  

Og Hillerød valgte altså det sidste.  

Det var en fejl, at det ikke kom i udbud, men blev overdraget til en virksomhed, siger Kirsten Jensen.  

Sagen var medvirkende til, at Hillerød Kommunes tidligere kommunaldirektør Peter Zahlekjær 17. marts 2010 blev fritaget for tjeneste af Økonomiudvalget. Knap to måneder senere 

sagde han sin stilling op. Dermed undgik han, at kommunen indledte en tjenestemandssag imod ham. Ifølge Kommunernes Landsforening ( KL) havde Peter Zahlekjær nemlig gjort 

sig skyldig i grov tjenesteforseelse.  

Madonna og KMD I et notat, Frederiksborg Amts Avis dengang fik aktindsigt i, skrev KL, at Peter Zahlekjær flere gange blev advaret imod at lade være med at sende den 48,7 

millioner kroner store opgave i udbud. 16 juni 2009 var Peter Zahlekjær til møde med to »erfarne konsulenter« i KL, der orienterede ham om, at de umiddelbart vurderede, at opgaven 

var udbudspligtig.  

19. juni vurdere advokatfirmaet Bender von Haller Dragsted for kommunen, at undtagelsen for at gå i udbud næppe ville kunne finde anvendelse. Og 5. oktober, tre dage før 

kommunen underskrev kontrakten, anmodede Konkurrencestyrelsen kommunen om ikke at indgå kontrakten, som den vurderede var udbudspligtig.  

Få måneder inden, KMD overtog opgaven, modtog Peter Zahlekjær desuden gaver fra it-firmaet KMD i form af billetter til ham og hans kone til Madonna-koncert i Parken.  

Det var kommunaldirektør Peter Zahlekjærs egen opfattelse, at han fuldt ud havde orienteret Økonomiudvalget.  

 

  

 

CORPORATE COMPLIANCE I PRAKSIS 
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VISION 

_ KMD vil til enhver tid overholde gældende love og regler 

_ KMD vil til enhver tid leve op til ”best practice” for corporate compliance for 
danske selskaber 

_ KMD ønsker, at medarbejderne i KMD er informeret om, forstår og overholder 
interne retningslinjer 

_ KMD ønsker en uafhængig instans, som kan modtage og behandle non-
compliance handlinger (og undladelser) 

_ KMD ønsker løbende at monitorere corporate compliance med henblik på 
proaktiv forebyggelse og overholdelse af interne og eksterne regler 
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TIDSPLAN 

 
 

 

08/10 Q3/10 

Præsentation 
for Bestyrelsen og 
beslutning om 
iværksættelse af 
et corporate com-
pliance program i 
KMD 

Q3-Q4/11 Q1-Q2/11 

1 

 

Valg af rådgiver 
 
Udpegelse af Corp. 
Compliance Officer 
 
Dannelse af  
compliance team 
 
 
 
 
 

Q4/10 

Compliance 
Risk landskab 
 
Organisering 
 
Love og regler 

Udarbejdelse af program & 
implementering  

_ Whistleblower 
ansøgning 

_ Code of Conduct 
(Adfærdskodeks) 

_ Opdatering/ udar-
bejdelse af 
politikker og 
processer 

_ CC site opbygges og 
launches og it-
system vælges 

_ Kommunikations-
plan udarbejdes 

 

 

Due dilligence og  

gap analyse i 

samarbejde med  

rådgiver  

 

 

 

 

_ Kommunikation om 
corporate 
compliance i 
organisationen via 
artikler, gimmicks, 
CC site mv. 

_ E-Learing 
(obligatorisk for 
samtlige 
medarbejdere) 

_ Kvartalsvis status til 
direktionen og 
halvårlig status til 
bestyrelsen 
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CORPORATE COMPLIANCE OMRÅDER 
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Antikorruption 

Gave- og rejsepolitik; Svig, dokumentfalsk og underslæb; Fokus på 
indkøb, salg og økonomifunktion 

IT-sikkerhed 

Behandling af personoplysninger; Behandling af kundedata; ISO 
27001-certificering 

Fuldmagtsregler 

Organisationsoverblik; Disponeringsregler 

Konkurrenceret 

Konkurrencebegrænsende aftaler samt misbrug af dominans; 
Rabatregler og governance 

IP rettigheder 

IP politik; Sikring af rettigheder (open source); Misbrug af tredjeparts 
rettigheder 

Contractual Risk Management 

Kodeks for kunde- og leverandøraftaler; Egen og leverandørers 
overholdelse af UN Global Compact 

Dokumentstyring og –opbevaring 

ISO 27001-certificering; Clean desk policy; Behandling af 
personoplysninger 
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KMD’S E-LEARNINGSKURSUS 
 

 Slide 9 



PUBLIC 

KMD A/S 

BB089479-V2.1 

TIP 7 RIGTIGE – ET EKSEMPEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tip 7 rigtige til KMD's Corporate Compliance 
program 

1 X 2 

1. Hvilket område, er ikke omfattet af KMD's Corporate Compliance program? 
 

1. Anti-korruption 
X. Informationssikkerhed 
2. HR 

X X X 

KMD's Corporate Compliance program omfatter anti-
korruption, informationssikkerhed, konkurrenceret, 
Contractual Risk Management, immaterielle rettig-
heder, fuldmagts-regler, dokumentstyring- og 
opbevaring, men ikke HR 

Corporate Compliance programmet i korte træk 
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Eksempel fra e-learningen 

  

 SLIDE 11 

© KMD 
A/S 



PUBLIC 

KMD A/S 

BB089479-V2.1 

ANTI-KORRUPTION 
GAVER TIL OFFENTLIG ANSATTE  

På vegne af KMD er du inviteret til reception hos kommunaldirektøren i Birkedal 
kommune. Kommunaldirektøren fylder 50 år, og du har samarbejdet med ham længe, 
da KMD har leveret it til kommunen igennem mange år. Du ved, at Birkedal kommune 
har budget i år til at indkøbe et nyt it-system til hjemmeplejen. Flere fra KMD skal 
deltage til receptionen. Hvad tager du med som gave til kommunaldirektøren? 

1. 3 flasker vin á 150 kr., som du koordinerer med dine kolleger 

2. En golfkølle fordi du ved, at han er en inkarneret golfspiller 

3. En Montblanc fyldepen, som han har ønsket sig 

 

[Denne tekst skal komme frem, hvis 
brugeren vælger 2 eller 3] 
Dette er ikke korrekt, prøv igen. 

[Denne tekst skal komme frem, hvis 

brugeren vælger 1] 
Dette er korrekt, da KMD ikke 
tilbyder gaver til offentligt ansatte, 
som kan opfattes som et forsøg på 
at influere en beslutning. 
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RESPONS OG ERFARINGER 

_ Relevans af dilemmaer for ”interne” uden eksterne relationer 

_ For oplagte dilemmaer 

 

Overvejelser til version 2: 

_ To udgaver: eksternt relaterede medarbejder og internt relaterede 
medarbejdere 

_ Udvælge særlige fokusområder i stedet for dilemmaer på alle 7 områder 

_ Udvidelse af ”testgruppe” 
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KMD’S WHISTLEBLOWER-ORDNING 
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ORGANISATION OG RAPPORTERING 

Medarbejder 

Ekstern 
advokat 

 

Bestyrelses-
formand 

Direktion 

Corporate 
Compliance 

Corporate 
compliance 

team 

HR-sager 
IKKE 

omfattet 

IP-rettigheder 

Antikorruption 

IT-sikkerhed 

IP-rettigheder 

Konkurrenceret 

Dokument-
styrring og 
opbevaring Contractual Risk 

Management 

Fuldmagtsregler 
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WHISTLEBLOWER-ORDNINGER I PRAKSIS 
 
   Mandag den 13. Maj 2013 
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BEHANDLING AF HENVENDELSER VIA 
WHISTLEBLOWER-ORDNINGEN 
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PERIODEN 2012 - 2015 

Corporate Compliance version 2.0. 

_GAP analyse samt tilhørende risikovurdering med anbefalinger 

_Fortsat obligatorisk træning af medarbejdere: 

_ Opdateret e-learning til medarbejder med eksterne relationer hvert andet år 

_ On-boarding  af opkøbte virksomheder 

_Vurdering af risikoleverandører og implementering af leverandør 
styringssystem 

_ Implementering af leverandørkodeks 

_Kontinuerlig fokus på kommunikation af ”Tone from the top” 

_Krav om indberetning af gaver og deltagelse i leverandør og kundebetalte 
arrangementer 

_Audit-processer internt og hos samarbejdspartnere 
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NEXT STEPS 

 

• Overordnet ansvar hos bestyrelsen – nu delegeret til Audit Committee 

• Opdatering af politikker 

• Udvidelse af antal risikoleverandører til evaluering 

• Revideret e-learning ultimo 2015/ primo 2016 

• Åbning af whistleblower-ordning for eksterne 

• Træning af samarbejdspartnere 

• Ny GAP-analyse 
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SPØRGSMÅL? 
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TAK FOR I DAG 


