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Den 27. april 2021 

 

Høring - Udkast til vejledning om offentliggørelse og deklarering af oplys-
ninger i konsulentrapporter bestilt af offentlige myndigheder 

Dansk Erhverv har den 9. april modtaget høring om udkastet til vejledning om offentliggørelse og 

deklarering af oplysninger i konsulentrapporter bestilt af offentlige myndigheder. 

 

Generelle bemærkninger 

Dansk Erhverv arbejder for et styrket offentlig-privat samarbejde. Dansk Erhverv bakker op om 

vejledningens formål om at sikre gennemsigtighed og åbenhed. Transparens er med til at sikre 

grundlaget for et stærkt samarbejde i fremtiden.  

 

Dansk Erhverv henstiller til at offentliggørelse af konsulentrapporter sker på baggrund af en indi-

viduel vurdering af almennyttig karakter og indholdets karakter, herunder fortrolighed.  

 

Vejledningens afsnit vedrørende deklarering af konsulentrapporter er opdelt i bør og kan deklare-

res. Dansk Erhverv kan tilslutte sig punkterne, der indgår under bør. Men mener, at det bør un-

derstreges, at det er ordregivers ansvar at kommunikere offentliggørelsesdatoen for den pågæl-

dende rapport og ikke den rådgivervirksomhed, der har leveret rapporten.   

 

Dansk Erhverv forholder sig kritisk til punktet ’totalpris for rapporten’ under kan, og mener, at 

dette punkt bør udgå af deklarationen. Vejledning problematiserer selv angivelsen af totalpris. 

Dansk Erhverv støtter vurderingen af, at angivelsen af totalpris kan udgøre en forretningshemme-

lighed og skabe uhensigtsmæssige konsekvenser for markedet og den enkelte virksomhed. Derud-

over advarer Dansk Erhverv mod angivelse af totalpris i deklarationen, da pris ikke kan stå alene. 

Det er altid vigtigt, at pris sammenholdes med den vare, der leveres. Fokus alene på pris giver 

ikke en forståelse for leverancen eller den værdi den har tilført. Derfor mener Dansk Erhverv ikke, 

at totalpris bør fremgå af deklarationen.  

 

Med venlig hilsen, 

Malene Jæpelt 

Chefkonsulent 


