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Tre gode gerninger efter sommer 
Compliance bør ikke udskydes. 

 

Alle kender sikkert den del af arbejdsbunken, der ikke rigtigt har en deadline, og 

som derfor bliver udskudt og ender med at blive den dårlige samvittighed. Hvis 

sommerferien har givet fornyet energi, er her tre tiltag af konkurrenceretlig 

relevans, der ofte kan komme til at ligge i ”bunken”, men som burde blive løst. 

Tiltagene har stor værdi og behøver ikke være særligt tidskrævende. 

 

COMPLIANCE PROGRAM  

Mange virksomheder har et ’compliance program’ eller et mere kortfattet 

dokument, der opsummerer de vigtigste konkurrenceregler. Har man ikke en 

sådan vejledning om konkurrencereglerne, bør man få det, men også for de 

virksomheder, der har dette, er det relevant dels at holde det ajour og dels at 

sikre, at de relevante medarbejdere (stadig) har en kopi.  

 

Jo længere tid compliance-programmer ligger uberørt hen, jo mindre chance er 

der for, at de opfylder deres formål – nemlig at forebygge overtrædelse af 

konkurrencereglerne. 

 

MEDARBEJDERNES OPMÆRKSOMHED 

I direkte forlængelse af ovenstående punkt er det vigtigt at sikre sig, at der i hele 

virksomheden (fortsat) er opmærksomhed på konkurrencereglerne. Det er en 

ringe trøst, at direktøren er verdensmester i konkurrenceret, hvis virksomheden 

bliver dømt for overtrædelser, fordi en sælger ikke kendte nok til forbuddet mod 

bindende videresalgspriser.  
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Virksomheder bør derfor med en rimelig grad af hyppighed sørge for, at 

medarbejderne ikke blot har kopi af compliance program el. lign., men også at de 

får en vis gennemgang eller undervisning i de væsentligste faldgruber.  

 

Et par timer vil ofte være rigeligt. Hvis compliance-programmet blot udsendes pr. 

email med instruks om, at det er vigtigt, er realiteten, at det ofte ikke bliver 

ordentligt implementeret i virksomheden. 

 

DAWN RAID MANUAL 

Selv hvis virksomheden ikke har overtrådt konkurrencereglerne, er der en risiko 

for, at konkurrencemyndighederne kan komme på uanmodet kontrolbesøg – et 

såkaldt dawn raid. Forkert håndtering af et besøg kan i sig selv resultere i 

voldsomme bøder.  

 

En dawn raid manual er virksomhedens interne vejledning til sine medarbejderne 

om, hvordan et besøg bør håndteres. Manualen kan være blot en enkelt side, og 

alle virksomheder bør have en sådan. Også sådanne manualer kan dog ende med 

at blive ”støvede”, og med en vis regelmæssighed bør man sikre sig, at de 

personer, der tildeles en særlig rolle på dagen, stadig er i virksomheden, og at 

alle øvrige medarbejdere også er bekendt med, hvordan de skal forholde sig, hvis 

der er dawn raid. Dette ikke mindst i relation til virksomhedens receptionist, der 

har en meget vigtig rolle i de første minutter. 
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