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Spørsmål: 

Hva var statens samlede utgift til konsulentbruk i 2018? 

 

Begrunnelse: 

Ifølge Riksrevisjonens undersøkelse av konsulentbruk i staten utgjorde statens kjøp av 

konsulenttjenester anslagsvis 12 milliarder kroner i 2015. Viser til at en samlet kontroll- og 

konstitusjonskomité høste 2017 understreket behovet for en fullstendig oversikt over 

omfanget av konsulentbruk i staten.  

 

Svar: 

Standard artskontoplan ble tatt i obligatorisk bruk fra 2014 i statlige virksomheter. 

Kontoplanen gir en felles struktur for inndeling av virksomhetenes utgifter, inntekter og 

balansekontoer gruppert etter art. Føringer på standard kontoplan rapporteres fra 

virksomhetene til statsregnskapet på et aggregert nivå, sammen med kapittel og post.  

 

Før 2019 hadde kontoplanen ingen egne konti som spesifiserer utgifter til konsulentbruk. 

Slike utgifter kunne inngå i flere kontoer, ut fra arten av fremmede tjenester som ble kjøpt. 

Kontogruppen fremmede tjenester (gruppe 67) dekket mange ulike typer tjenestekjøp for 

ulike statlige virksomheter. Standard artskontoplan gir imidlertid langt bedre muligheter til å 

følge utviklingen av statens utgifter i større detalj, sammenlignet med de mer overordnede 

kapittel- og postbegrepene, men det vil likevel være klare begrensninger i hvilke 

spesifikasjoner man kan hente ut fra det sentrale statsregnskapet alene.   
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Side 2 
 

Direktoratet for økonomistyring lanserte i 2017 en ny nettside, Statsregnskapet.no, et verktøy 

som gir allmennheten mulighet til å søke fram hva staten og dens (bruttobudsjetterte) virk-

somheter bruker penger på. Det er også mulig å gjøre sammenlikninger av statens inntekter 

og utgifter over tid og mellom statlige virksomheter. Nettsiden oppdateres månedlig ved hver 

regnskapsavslutning, og det er lagt til grunn at allmennheten løpende kan følge med på 

statens utgifter og inntekter. Nettsiden ble i 2018 også komplettert med regnskapsdata fra 

nettobudsjetterte virksomheter, som bl.a. innbefatter universitets- og høyskolesektoren.  

 

Ved gjennomføring av fritekstsøket «fremmede tjenester» i Statsregnskapet.no får en 

følgende resultat:  

 

Bruttobudsjetterte virksomheter: Det framkommer at statens utgifter til kjøp av fremmede 

tjenester i 2018 var 24,9 mrd. kroner, mot 23,6 mrd. kroner i 2017 og 28,2 mrd. kroner i 

2016.   

 

Nettobudsjetterte virksomheter: Det framkommer at statens utgifter til kjøp av fremmede 

tjenester i 2018 var 2,7 mrd. kroner, mot 2,4 mrd. kroner i 2017 og 1,9 mrd. kroner i 2016.   

Fra søket/lenken ovenfor er det mulig å gå videre ned i detaljer for fordeling av utgifter til 

fremmede tjenester på ulike formål, departementsnivå og virksomheter.  

 

Fra 2019 er spesifikasjon av fremmede tjenester endret for bedre å skille mellom kjøp 

av konsulenttjenester og kjøp av andre fremmede tjenester (ikke konsulenttjenester): 

Kjøp av konsulenttjenester (konto 670–673) 

  Konto 670 Konsulenttjenester innen økonomi, revisjon og juss 

  Konto 671 Konsulenttjenester til utvikling av programvare, IKT-løsninger mv. 

 Konto 672 Konsulenttjenester til organisasjonsutvikling, kommunikasjons-

rådgivning, mv. 

 Konto 673 Andre konsulenttjenester  

Kjøp av andre fremmede tjenester (konto 674–679) 

 Konto 674 Innleie av vikarer 

 Konto 675 Kjøp av tjenester til løpende driftsoppgaver, IKT 

 Konto 676 Kjøp av lønns- og regnskapstjenester 

 Konto 678 Kjøp av andre fremmede tjenester 

 Konto 679 Kjøp av andre fremmede tjenester, fortsettelse 

 

For regnskapsåret 2019 vil vi ha regnskapstall for konsulentbruken etter ny inndeling av 

kontoplanen. Virksomhetene vil publisere sine årsrapporter i mars-april 2020, og det endelige 

statsregnskapet vil bli lagt frem våren 2020.  

. 

 

https://statsregnskapet.dfo.no/
https://statsregnskapet.dfo.no/inntekter-og-utgifter/kontoplan/6-annen-driftskostnad/67-kjop-av-fremmede-tjenester


 

 

Side 3 
 

De løpende tallene fra statsregnskapet blir publisert hver måned. Basert på rådataene fra 

statsregnskapet har Kommunal- og moderniseringsdepartementet laget følgende oversikt 

over konsulentbruken i staten første seks måneder for bruttobudsjetterte virksomheter: 

 

 
 

I første halvår 2019 var altså utgiftene til konsulentbruk 3,9 mrd. kroner. Det må tas forbehold 

om at endringen i kontoplanen fra januar 2019 kan innebære at virksomheter gjør 

omposteringer senere i året. Det presiseres også at konsulentkostnader som inngår som del 

av arbeid på anleggsmiddel (balanseført iht. de statlige regnskapsstandardene), ikke vil 

fremkomme av 67-gruppen og spesifikasjonen ovenfor).   

 

En må være varsom med å sammenligne nivåtallene for fremmede tjenester fra 2016 til 2018 

med nivået Riksrevisjonen beregnet for 2015. Det skyldes at Riksrevisjonen i sin analyse har 

benyttet et bearbeidet grunnlag tilpasset sin definisjon av konsulentbruk. Etter omleggingen 

av kontoplanen i 2019 vil tallene i større grad være sammenlignbare.  

 

 

Med hilsen 

 

 
Monica Mæland 

 

Konto Kontonavn

Rapportert per 

30. juni 2019

670 Konsulenttjenester innen økonomi, revisjon og juss 145 604 038                    

671 Konsulenttjenester til utvikling av programvare, IKT-løsninger mv. 1 867 929 828                

672 Konsulenttjenester til organisasjonsutvikling, kommunikasjonsrådgivning mv. 347 730 585                    

673 Andre konsulenttjenester 1 538 610 250                

Sum rapportert 3 899 874 701                
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