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Spørsmål nr. 2147 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Trygve Slagsvold 

Vedum   

 

Jeg viser til brev av 30. juni 2020 fra Stortingets president vedlagt følgende spørsmål til 

skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Trygve Slagsvold Vedum:  

 

Spørsmål 

«Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til skriftlig besvarelse til finansministeren: 

 

Hva er statens samlede utgift til konsulentbruk til nå i 2020, totalt og fordelt på kategorier 

(kommunikasjon osv.)? 

 

Begrunnelse: 

I løpet av de 11 første månedene i 2019 brukte dagens regjering 7,8 milliarder kroner på 

konsulenter. 700 millioner av det var på kommunikasjonstjenester. Dette skjer samtidig som 

kommunikasjonsstabene i staten eser ut. Spørsmålet omhandler departement, direktorat og 

andre underliggende statlige styrte etater. Hva er statens samlede utgift til konsulentbruk til 

nå i 2020, totalt og fordelt på kategorier (kommunikasjon osv.)?» 

 

Svar 

DFØ publiserer månedlig tall for statsregnskapet. Tallene nedenfor er basert på siste 

oppdaterte rådata for statsregnskapet per juni 2020 og for endelig statsregnskap for 2019. 

Tabellen gir en oversikt over konsulentbruken i staten for bruttobudsjetterte virksomheter.  

 

Statens samlede utgifter til konsulentbruk i bruttobudsjetterte virksomheter var i første halvår 

i 2020 4,9 mrd. kroner og 10,1 mrd. kroner i hele 2019. Det presiseres at konsulentkostnader 

som inngår som del av arbeid på anleggsmiddel som blir balanseført iht. de statlige 

regnskapsstandardene (for eksempel arbeid på bygg i regi av Statsbygg), ikke er medregnet i 



 

Side 2 

disse tallene. Konsulentbruk i nettobudsjetterte virksomheter fremgår heller ikke av rådata for 

statsregnskapet og er dermed ikke med i spesifikasjonen nedenfor. 

 

Konsulenttjenester i første halvår 2020 og hele 2019 (mill. kr) fordelt på artskoder 

Konto 2020,  

første halvår 

2019  

(hele året) 

670 Konsulenttjenester innen økonomi, revisjon og juss  138,4 313,0 

671 Konsulenttjenester til utvikling av programvare, IKT-

løsninger mv. 

2 225,2 4 567,1 

672 Konsulenttjenester til organisasjonsutvikling, 

kommunikasjonsrådgivning mv. 

207,8 440,1 

673 Andre konsulenttjenester, herunder konsulenttjenster til 

samferdselsprosjekter 

2 298,3 4 826,2 

Sum 4 869,7 10 146,4 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Jan Tore Sanner  

 

 

 

 
 

 


