
 
  

Pressemeddelelse 16. september 2016 
 
 

ALTERNATIVET: SKAB ÅBENHED OM MCKINSEYFICERING AF POLITIK 
 
Der skal skabes langt mere åbenhed omkring det offentliges brug af eksterne konsulentydelser, fx fra 
McKinsey. Alternativet vil give fuld indsigt til offentligheden med en stribe nye forslag 

Gennem de seneste år er skiftende regeringen i alt for høj grad begyndt at drive staten som en virksomhed, hvilket 
udhuler kvaliteten af statens essentielle funktioner og over tid giver underskud på både den økonomiske, sociale 
og miljømæssige bundlinje. Centralt i denne udvikling står brugen af eksterne konsulentydelser, der alt for ofte 
resulterer i politik, der snarere har snævert fokus på økonomisk overskud og effektiviseringer end kvalitet. 

I den seneste tid har hemmeligholdelse af rapporter fra McKinsey skabt politisk debat i forbindelse med 
fremlæggelsen af regeringens 2025-plan. 

- Vi skal opdyrke en balancestat frem for at bevæge os mod en konkurrencestat. Det kræver et opgør med 
den new public management-logik, der til dels takket været brugen af eksterne konsulenter har 
gennemsyret skiftende regeringers måde at tænke og lave politik på. Her er det oplagt at se på 
konsulentvirksomheders indflydelse på politikudvikling og implementering af politik – og skabe langt mere 
åbenhed om det, siger Rasmus Nordqvist. 
 

- Vi skal simpelthen gøre op med hemmelige dialogkanaler mellem regeringen og private konsulentfirmaer. 
Alle skal have adgang til de beregninger, der er finansieret via skattekroner, siger Rasmus Nordqvist 
videre.  

Den åbenhed kan regeringen konkret sikre på følgende måde, foreslår Alternativet. 

 Fuld adgang for offentligheden til al kommunikation internt i ministeriet og mellem ministeriet og 

udbudsdeltagende virksomheder i både forarbejdet til og udgivelsen af udbud af konsulentydelser, der har 

form af evalueringer, undersøgelser, analyser mv., dog med respekt for virksomhedernes behov for 

fortrolighed om forretningshemmeligheder 

 

 At offentligheden har fuld adgang til alle former for evalueringer, undersøgelser, analyser mv. udarbejdet 

af eksterne konsulenter samt baggrunden for disse, i samme omfang som regeringen og staten har. Dette 

indebærer, at den pågældende myndighed skal offentliggøre selve rapporten samt udbudsmateriale og 

den førnævnte kommunikation senest 48 timer efter, at myndigheden modtager rapporten, dog med 

respekt for virksomhedernes behov for fortrolighed om forretningshemmeligheder 

 

 At ministerielt bestilte konsulentydelser i form af evalueringer, undersøgelser, analyser mv. ved 

offentliggørelse følges ad med en officiel beskrivelse af, hvilke parametre (økonomiske, sociale, 

miljømæssige, etiske mv.) der hhv. er opstillet som krav fra udbyderen af udbuddet, og som er medtaget i 

konsulentvirksomhedens udarbejdelse 

 

Når den fornødne åbenhed er skabt, er det oplagt at reevaluere brugen af konsulenter, mener Alternativet: 

 

- Det er desværre sådan, at konsulentvirksomhederne har et snævert økonomisk fokus og snarere 

fokusere på at effektivisere end på at sikre kvalitet. Det har allerede nu haft store konsekvenser for den 

offentlige sektor og dermed den service, borgerne modtager, og det vil vi gerne gøre op med, siger 

Rasmus Nordqvist. 
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