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Folketingets Finansudvalg 

Christiansborg 

29. september 2020 

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 187 (L 206) af 8. 

september 2020 stillet efter ønske fra Troels Lund Poulsen (V)  

Spørgsmål 

Vil ministeren opgøre den eventuelle lønsumsstigning i 2020-2024 samlet og fordelt 

på ministerier som følge af implementeringen af regeringens besparelse på ekstern 

bistand? 

 

Svar 

For at understøtte at flere opgaver løses internt i staten, har regeringen besluttet, at 

ministerierne kan anvende en øget del af deres nuværende bevilling til løn til 

medarbejdere. På den måde opbygges og fastholdes viden i staten. Som følge af 

lønsumsstyring i staten har hvert ministerium et loft over, hvor stor en andel af 

deres driftsbevilling, der må anvendes til løn til medarbejdere. Ved at hæve loftet 

får ministerierne mere fleksibilitet. 

 

Sigtet er ikke, at der skal ske et stort løft i antal medarbejdere. Omvendt skal der 

være plads til, at ministerierne i en intern prioritering ”skruer” ned for deres 
konsulentindkøb og opruster udvalgte områder for at løse deres kerneopgaver.  

 

Det bemærkes, at det samlede besparelsesmål for statens forbrug af eksterne 

konsulenter er uændret og udgør fortsat knap 0,9 mia. kr. årligt, når det er fuldt 

indfaset.   

 

Opgørelse af lønsumsstigningen i 2020-2024 fremgår nedenfor, jf. tabel 1. 
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Tabel 1 

Ekstra lønsum på FFL21 sfa. konsulentbesparelserne (mio. kr.) 

 Ministerområde 2020 2021 2022 2023 2024 

 

§ 6. Udenrigsministeriet 0 10,8 11,1 11,5 11,8 

§ 7. Finansministeriet 0 18,7 19 19,3 19,4 

§ 8. Erhvervsministeriet 0 25,5 26,3 27,1 27,9 

§ 9. Skatteministeriet 0 94,9 97,9 100,9 103,9 

§ 11. Justitsministeriet 0 38 38 38 38 

§ 12. Forsvarsministeriet 0 33 34 35 36 

§ 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet 0 11 11 11 11 

§ 15. Social- og Indenrigsministeriet 0 10,4 10,7 11 11,3 

§ 16. Sundheds- og Ældreministeriet 0 5,8 2,5 4,1 0 

§ 17. Beskæftigelsesministeriet 0 25,9 26,7 27,5 28,3 

§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet 0 7,2 7,4 7,7 7,9 

§ 20. Børne- og Undervisningsministeriet 0 26,3 27,1 28 28,8 

§ 21. Kulturministeriet 0 4,5 4,6 4,8 4,9 

§ 22. Kirkeministeriet 0 0,4 0,5 0,5 0,5 

§ 24. Miljø- og Fødevareministeriet 0 17,2 17,7 18,2 18,7 

§ 28. Transport- og Boligministeriet 0 13,3 13,7 14,2 14,7 

§ 29. Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet 0 23,3 24 24,7 25,5 

I alt 0 366,2 372,2 383,5 388,6 
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