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I december og januar har den såkaldte Atea-sag udspillet sig. Medarbejdere fra bl.a. Københavns 

Kommune, DSB og Udenrigsministeriet er idømt fængselsdomme for at have modtaget bestikkelse, 

mens politiet stadig efterforsker flere sager. Der er særlig opmærksomhed omkring det, der ligner 

bekymrende tætte og langvarige kontakter mellem enkelte firmaer og vigtige medarbejdere i Region 

Sjælland.  

Både den offentlige forargelse og retsvæsenets alvorlige behandling er fuldstændigt rimelige - 

bestikkelsesproblemer bør ikke forekomme i moderne, ordentlige samfund. Det mærkværdige i 

sagen er ikke danskernes bestyrtede reaktioner, men derimod at vi betragter andre forhold som helt 

almindelige, selvom de skaber lignende problemer. Problemet er, at vi som borgere bruger ét sæt 

moralske retningslinjer for adfærd i den private sektor og et ganske andet for den offentlige sektor. 

Der er stort set ingen bestikkelse i Danmark. Man betaler ikke for særbehandling eller ulovligheder i 

den offentlige administration eller politik, og med undtagelse af korte perioder har det danske 

embedsværk været bemærkelsesværdigt rent siden først i 1800-tallet. Sagerne er sjældne og 

beløbene små.  

Det betyder dog ikke, at Danmark er immunt overfor lignende problemer. Tværtimod er 

særbehandling og vennetjenester dybt institutionaliserede i den danske velfærdsstat.  

De største og mest skævvridende særinteresser bliver helt rutinemæssigt inviteret indenfor i den 

politiske proces. Vi kalder dem blot interessegrupper, og kalder den gratis lobbyplatform, som stat, 

regioner og kommuner tilbyder dem, for en offentlig høring eller "medinddragelse". 

De forhold, vi finder så beklagelige, når der er tale om bestikkelse, ses politisk som ønskværdige for 

kontakten til interessegrupper. Man opfatter i stedet hinanden som partnere, der hver især giver 

noget for at nå et kompromis. Taler man med de involverede parter, hører man f.eks. ofte 

argumenter som "Vi skal jo kunne se hinanden i øjnene, næste gang vi mødes."  

Virkningen er dog ligesom bestikkelse: Mange offentlige opgaver bliver dyrere og dårligere, fordi de 

interesserede parter bliver "hørt".  

Offentligt-private partnerskaber er et særligt slemt eksempel på problemet, hvor de private ofte går 

med i samarbejdet, fordi det effektivt skaffer dem noget, der ligner et offentligt monopol.  

Opgaverne går til dem, der er bedst organiserede, og ikke dem, der er mest effektive. Kommuner 

giver således enten sig selv eller eksisterende interesseorganisationer opgaver, som de løser 

ineffektivt og for dyrt.  

Havde de i det mindste betalt bestikkelse, ville de værste udbydere i det mindste være sorteret fra, 

fordi bestikkelsen ville være for dyr for dem. 

Det eneste billige i Danmark er politisk indflydelse. 
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