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Folketingets Finansudvalg 
Christiansborg 

22. september 2022 

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 27 til L 207 af 6. 
september 2022 stillet efter ønske fra Troels Lund Poulsen (V) 

Spørgsmål 
Vil ministeren redegøre for, hvor store dele af budgetterede besparelser på 
eksterne konsulenter regeringen forventer i stedet vil skulle anvendes på interne 
ressourcer? 
 
Svar 
Regeringen har en ambition om at styrke og fastholde kompetencer og viden internt 
i staten, således at flere opgaver kan løses internt. Konsulentbesparelserne er derfor 
en generel løftestang til at kigge på opgaveløsningen i staten. Det indebærer, at der 
i højere grad tages kritisk stilling til brugen af eksterne konsulenter, herunder at 
balancen mellem interne og eksterne kompetencer overvejes nøje. 
 
Det er ministeriernes ansvar at prioritere, hvilke projekter med behov for ekstern 
bistand, som skal igangsættes inden for det enkelte ministeriums konsulentloft, samt 
hvilke opgaver, der kan løses med interne ressourcer.  
 
Hvert ministerium har som følge af lønsumsstyringen i staten et loft over, hvor stor 
en andel af deres driftsbevilling, der må anvendes på løn til medarbejdere. Som led 
i udmøntningen af konsulentbesparelserne i staten aftalt i hhv. ’Finansloven for 
2020’ og ’Aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2021-2023’ har 
ministerierne fået mulighed for at anvende en øget del af deres tilbageværende be-
villing på løn til medarbejdere. Ministerierne har således fået øget rum til at løse 
opgaver med interne ressourcer med henblik på at styrke og fastholde kompetencer 
og viden internt i staten.  
 
Regeringen har derudover igangsat en række fællesstatslige løsninger, som har til 
formål at opbygge kompetencer i staten og understøtte større intern opgaveløsning. 
Disse omfatter hhv. styrkelse af analysekapacitet i Økonomistyrelsen, bistand til 
rekrutteringstest af ledere i staten i Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, styrkelse 
af den offentligretlige rådgivning i Justitsministeriet samt styrkelse af den arbejds- 
og ansættelsesretlige rådgivning i Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og Be-
skæftigelsesministeriet.  
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Der er samlet bevilliget 10,5 mio. kr. i 2020 og 27,7 mio. kr. årligt fra 2021 og frem 
til de fællesstatslige løsninger. Der er tale om selvstændige bevillinger til de fælles-
statslige løsninger, som således ikke er en del af de udmøntede konsulentbesparelser 
i staten. 
 
Bevillingerne til de fællesstatslige løsninger skal ses i forhold til de aftalte konsulent-
besparelser i staten på 1,1 mia. kr., når fuldt indfaset i 2024. Dertil kommer de aftalte 
konsulentbesparelser i kommuner og regioner på i alt 1,85 mia. kr., når fuldt indfa-
set i 2025, samt besparelserne i selvejesektoren på 0,1 mia. kr. 

Med venlig hilsen 

Nicolai Wammen 
Finansminister 
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