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Kære udvalgsmedlemmer   
 
Vi skriver til jer for at opfordre til at medtage en række spørgsmål i den evaluering, der igangsættes om håndteringen af 
coronakrisen. 
 
Når en global krise indtræder, bliver myndigheder pressede, og det er der mennesker, der udnytter.  
Disse mekanismer har vi set overalt i verden. Danmark har også været presset, og mange af de sædvanlige regler og 
procedurer om for eksempel indkøb har været sat ud af kraft. Det er naturligt i en situation, hvor tid er en afgørende 
faktor, og så må man se på de udfordringer, det giver bagefter.  
 
Vi er ikke ude af krisen endnu. Men set udefra er der kommet så meget styr på situationen, at vi på en række områder 
opfordrer til, at vi nu vender tilbage til den normale beskyttelse, inden de ophævede regler bliver, hvad man kunne kalde 
’the new normal’.  
 
Men vi skal også lære af det. Vi kan se, at regeringen har besluttet, at der skal oprettes en ny styrelse, som skal håndtere 
kritisk infrastruktur. Der skal man tænke læring og åbenhed ind fra start. Og anerkende de risici der altid vil opstå - også 
i den næste krise, uanset hvor godt forberedt man vil være. 
 
I er nu gået i gang med at sætte rammerne for den kommende evaluering. Noget skal være færdigt i første bølge, noget 
senere eller i andre fora.  
 
Vi vil konkret opfordre jer til at inddrage følgende 4 elementer i jeres arbejde: 
 

• At arbejdet kommer til at ske i fuld åbenhed med fokus på læring. Vi må lægge til grund, at der er sket fejl, og 
også mange fejl. Men ingen har begået disse fejl med vilje. Hvis vi skal have læring ud af det på kort tid, må 
det være fokus frem for at finde de ansvarlige.  
 

• Indkøbsområdet og samarbejde med erhvervslivet skal have særligt fokus.  
 

• Overblik over den kontrol, der er med de mange hjælpepakker, herunder kommuner og regioners fremrykning 
af anlægs- og vedligeholdelsesopgaver.  

 
• Åbenhed om beslutningsgrundlaget, særligt i forbindelse med hvilke brancher, der kan genåbnes i de 

forskellige faser. 
 

./. Vi har i dag skrevet en kronik i Jyllands-Posten om de generelle spørgsmål, som coronakrisen har givet anledning til om 
forebyggelse af korruption i verden med et perspektiv på det, der er sket i Danmark. Vi vedlægger til jeres orientering 
og inspiration for det kommende arbejde en kopi heraf.  
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Jesper Olsen       Karinna Bardenfleth  
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