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Transparency International Danmarks Åbenhedspris 
 
Transparency International Danmark uddeler hvert år deres Åbenhedspris til en person, organisation, 
forening eller virksomhed, som har gjort en ekstraordinær indsats for at belyse magtmisbrug og 
korruption i Danmark.  
 
Danmarks Åbenhedspris er muliggjort med bidrag fra Borgerretsfonden. 
 
Deadline for at indsende nomineringer til Danmarks Åbenhedspris 2021 er tirsdag d. 8. juni 2021 kl. 
12. 
 
 
Om Transparency International Danmarks Åbenhedspris   
 
Mange danskere mener ikke, at der er korruption i Danmark. Det er derfor heller ikke almindeligt at 
bruge korruptionsbegrebet i en dansk kontekst. Et mere almindeligt begreb i Danmark er 
”magtmisbrug”.    
 
Transparency International definerer korruption som ”misbrug af betroet magt for egen vindings 
skyld”. Hvert år er der talrige af større og mindre sager i Danmark, hvor en person misbruger betroet 
magt. Det kan være en betroet medarbejder i en offentlig styrelse eller forsvaret, som misbruger et 
offentligt embede til privat vinding. Det kan også være en politiker eller person med ledelsesansvar, 
som udøver magtmisbrug ved seksuel krænkende adfærd. Der er også tale om misbrug af betroet magt 
når eksempelvis en gruppe håndværksmestre, i en dansk kommune, etablerer et hemmeligt kartel for 
at sikre højere priser på VVS-installationsarbejdet. Ligeledes er der tale om magtmisbrug når en 
direktør i en dansk privat virksomhed forfalsker salgsfakturaer, som efterfølgende blev belånt for store 
millionbeløb.  
 
Magtmisbrug og korruption i Danmark er derfor helt reel og kommer til udtryk i mange former.   
 
Der er mange måder offentligheden får kendskab til danske korruptionssager på. Det er eksempelvis 
når en medarbejder i en offentlig myndighed eller privat virksomhed vælger at blive whistleblower, 
hvis alle andre muligheder er udtømt. Eller når en avis eller et netmedie graver korruptionssager frem. 
Det kan også være en person, der kaster lys over en krænkende adfærd i en bestemt branche. Dette er 
blot få eksempler på personer, foreninger og virksomheder der er med til at sætte fokus på korruption i 
Danmark.  
 
Danmarks Åbenhedspris gives til en person, organisation, forening eller virksomhed, som inden for de 
seneste tre år har gjort en ekstraordinær indsats for at forebygge og kaste lys over magtmisbrug og 
korruption i Danmark. Prisen gives for en indsats, der fremmer åbenhed og integritet i offentlighedens 
indsigt og kontrol med den offentlige forvaltning eller deslige i den private sektor.    
 
Prisen er på 70.000 kr.  
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Nominering til prisen  
Alle kan indstille en person, organisation, forening eller virksomhed til Danmarks Åbenhedspris. 
Umiddelbart efter fristens udløb gennemgår og vurderer Priskomitéen samtlige nominerede og 
udvælger prisvinderen. Der tilstræbes enighed om de nominerede forslag. Hvis der ikke kan opnås 
enighed, udvælges kandidater og vindere efter simpelt flertal.   
 
Danmarks åbenhedspris uddeles ved en årlige prisceremoni.  
 
Priskomitéen offentliggør ansøgningsfristen for prisen i god tid. Offentliggørelse af ansøgningsfristen 
foregår via. Transparency International Danmarks hjemmeside.  
 
Deadline for at indsende nomineringer er tirsdag d. 8. juni 2021 kl. 12. 
 
Indsend en nominering  
 
Nomineringen skal indsendes på mail med en motivering for kandidaten. 
 

• Motivationen skal indeholde:  
1. navn på kandidaten 
2. en beskrivelse af hvad vedkommende har gjort i indsatsen for at forebygge og kaste lys 

over magtmisbrug og korruption i Danmark inden for de sidste tre år.  
3. motivationen skal skrives i et word-dokument  
4. motivationen må maks. være på 800 ord.  

• Mailen skal have overskriften: ”Nominering til TI DKs Åbenhedspris” 
• Nomineringen sendes i et word dokument til: Sekretariatet@transparency.dk    

 
Deadline for at indsende nomineringer er tirsdag d. 8. juni 2021 kl. 12. 
 
Formalia for Åbenhedsprisen  
 
Priskomitéen har mulighed for at dele årets Åbenhedspris op i to selvstændige priser, så to uafhængige 
af hinanden personer eller foreninger kan modtage hver en pris på 35.000 kr.     
 
Priskomitéen kan også selv indstille kandidater til Åbenhedsprisen.  
 
Priskomitéen kan anmode forslagsstillere om at indsende yderligere dokumentation 
  
Prisuddelingen forventes at finde sted i september måned 2021.  
 
 
Om Priskomitéen  
 
Medlemmer af priskomitéen 

• Formand for Åbenhedsprisen: Lisbeth Knudsen, tværgående chefredaktør, Altinget & Mandag Morgen.  
• Næstformand for Åbenhedsprisen: formand for Transparency International Danmark, Jesper Olsen   
• Bo Smith, fhv. formand for Bo Smith-Udvalget, Partistøtteudvalget, fhv. departementschef, 

Beskæftigelsesministeriet  
• Lene Holm Pedersen, professor på statskundskab KU  
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• Tom Jacobsgaard, direktør CBS Bestyrelsesuddannelse  
• Repræsentant for Borgerretsfonden: Anders Kjærulff 
• Sidste års prisvinder  

 
 
Priskomitéen mødes minimum en gang om året og kan i øvrigt mødes efter behov. 
 
Danmarks åbenhedspris repræsenteres udadtil af formanden og eller næstformanden.  
 
 
Formanden og øvrige medlemmer vælges for en toårig periode af bestyrelsesmedlemmet fra 
Borgerretsfonden og næstformanden for Åbenhedsprisen. Næstformanden for priskomitéen er 
formanden for Transparency International Danmark.  
 
Medlemmerne af priskomitéen eller formanden kan ikke indstille kandidater for respektive foreninger 
eller virksomheder. Priskomitéen såvel som de individuelle medlemmer må gerne indstille kandidater 
til prisen, så længe det ikke er dem selv.    
 
Det er Transparency International Danmark, som har indstillet medlemmer til Priskomitéen ved 
stiftelse af Danmarks Åbenhedspris i november 2020.  
 
I priskomitéen bestræbes det at der sidder personer med erfaringer fra embedsværket, forskerverden 
og det private erhvervsliv.  
 
 
Mediepartner og vært  
 
Vil blive oplyst senere på året. 
 
 
Kontakt 
Danmarks åbenhedspris sekretariatsbetjenes af Transparency International Danmark sekretariatet.    
 
Kontaktoplysninger 
 
e-mail: sekretariatet@transparency.dk     
 
adresse:  
Transparency International Danmark 
c/o CBS 
Dalgas Have 15, 2. sal. 
2000 Frederiksberg 
 


