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Folketingets Finansudvalg
Christiansborg

Finansministeren

23. august 2013

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 390 (Alm. del) af 4. juli 2013 stil-
let efter ønske af René Christensen (DF).

Spørgsmål:
Kan ministeren oplyse, hvorfor der er et øget forbrug, og til hvad det øget forbrug
af konsulenter er brugt til i staten?

Svar:
Der er ikke grundlag for at konkludere, at der i staten er et generelt stigende for-
brug af konsulenter.

Den centrale regnskabsregistrering i staten omfatter ikke særskilt information om 
statens konsulentudgifter. Som led i effektiviseringen af de statslige indkøb indrap-
porterer ministerierne imidlertid oplysninger om deres udgifter fordelt på indkøbs-
kategorier til Moderniseringsstyrelsen. Dette sker for at understøtte nye udbud 
samt opfølgning på rammeaftaler i Statens Indkøbsprogram.

Ministeriernes rapportering af indkøb i de kategorier, der primært omfatter konsu-
lentydelser i perioden 2008-2012, som er den periode, hvor data er tilgængelige, 
viser et samlet fald på 738 mio. kr. (2012-niveau) svarende til 16,4 pct., jf. tabel 1. 

Tabel 1

Ministeriernes rapporterede indkøb på konsulentkategorier (2012-priser, mio. kr.) 

Indkøbskategori 2008 2009 2010 2011 2012

Konsulentydelser (ej it) 2.553 2.584 2.067 2.049 1.799

It-konsulenter 1.949 1.488 1.393 1.906 1.965

Samlet rapporteret indkøb 4.502 4.073 3.460 3.955 3.764

Kilde: Moderniseringsstyrelsen, opskrevet til 2012-niveau. 

Note: Opgørelsen baserer sig på ministeriernes indrapporterede indkøb.”Konsulentudgifter (ej it)” omfatter indkøbskate-

gorierne 5000, 5010, 5020, 5030, 5040, mens ”it-konsulenter” omfatter kategorien 6200. Indkøbskategorierne er dog 

bredt definerede. Således dækker tallene også udførende arbejder såsom tolkning, ingeniørarbejde med videre. Op-

gørelserne rettes løbende, såfremt ministerierne finder fejl i rapporteringerne. Derfor kan opgørelsen have mindre 

afvigelser fra tidligere opgørelser, ligesom det forventes, at Transportministeriet fremsender korrigerede tal for 2. 

halvår 2012.
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Det ses af opgørelsen, at tallene korrigeret for pris- og lønudvikling viser et generelt 
faldende rapporteret forbrug.

Der kan således konstateres et fald på 29,5 pct. i ”Konsulenter (ej it)” samt et ni-
veau for it-konsulenter, der stiger mindre end 1 pct. Et ekstraordinært lavt, rappor-
teret niveau i 2010 bevirker, at det rapporterede forbrug kan synes stigende, hvis 
der alene ses på perioden 2010-12, sådan som Børsens Nyhedsbureau har valgt.

Ministeriernes indrapportering til Moderniseringsstyrelsen omfatter ikke oplysnin-
ger om, hvilke ydelser der er leveret.

På den baggrund finder jeg ikke anledning til at foretage yderligere.

Med venlig hilsen

Bjarne Corydon


