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Spørsmål: 
Aftenposten skrev 03.08.2020: «Bekymret for politiets konsulentbruk». I fjor brukte 
politiet 832,9 millioner kroner på konsulenttjenester. Lederen i Politiets Fellesforbund 
mener konsulenter har fått for stor innflytelse over politiet. NRK meldte 22. juli om 
Politimesteren i Øst politidistrikt som aldri har opplevd så mange alvorlige saker på så 
kort tid, midt i fellesferien, som gjør at ansatte må tilbakekalles fra ferie og trolig må 
jobbe overtid. Hvor stor del av politiets årsbudsjett har gått til konsulenter og 
overtidstimer for politiansatte de siste ti årene i de ulike politidistriktene, og hvor 
mange årsverk hadde dette utgjort årlig om de ble omgjort til faste stillinger i politiet? 
 
Svar: 
Tabellen under viser hvor mye av bevilgningen til politi- og lensmannsetaten som ble 
brukt på konsulenter i perioden 2014 til 2019, samt hvor mye som ble brukt på 
overtidstimer i perioden 2015 til 2019. Departementet har ikke tall for ulike enheter 
innenfor politi- og lensmannsetaten.  
 
Tallene for konsulentbruk er hentet fra en samlekonto i statsregnskapet som omfatter 
utgifter til konsulenter innen IKT-utvikling, konsulenter innen IKT-drift og vedlikehold, 
konsulenter innen administrative tjenester og mindre utgifter til kjøp av tjenester. På 
grunn av innføring av standard kontoplan i 2014 er regnskapstall fra år før 2014 ikke 
direkte sammenlignbare med senere år. Disse er derfor ikke tatt med i besvarelsen av 
spørsmålet. 
 
Tallene for overtid er hentet fra den siste ressursanalysen til politiet, som dekker 
perioden fra 2015 til 2019.  
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Tabellen viser at utgiftene til konsulenter økte fra 2014 til 2017, for så å bli redusert 
fram til 2019. Utgiftene til overtid har ligget på omtrent samme nivå fra 2015 til 2019. 
Siden regjeringen tiltrådte i 2013 har det blitt om lag 2 800 flere lønnede årsverk totalt i 
politiet. I underkant av 1 700 av disse er politiårsverk. Bruken av overtid har således 
gått ned når man ser det i forhold til antall ansatte, noe som er en ønsket effekt og som 
jeg mener er positivt. 
 
Beløp brukt på konsulenter (2014-2019) og overtid (2015-2019) i politi- og 
lensmannsetaten. Nominelle tall i 1000 kr. 
 Konsulenter Overtid** 
2014 750 336*  
2015 800 781 529 267 
2016 948 766 532 921 
2017 961 454 530 013 
2018 838 566 523 192 
2019 832 804 525 788 
Kilde: Statsregnskapet og Politiets ressursanalyse 2019 
* Tallet for 2014 inkluderer merverdiavgift. Det gjør ikke de senere tallene grunnet nettoføringsordningen 
som ble innført 1. januar 2015. Legger man til grunn 25 prosent mva. er forbruket i 2014 600 269. 
** Som følge av forsinkelser i de lokale forhandlingene i 2017 er lønnstillegget for majoriteten av ansatte i 
politiet først utbetalt i 2018. Tilsvarende er lønnstillegget for 2018 først utbetalt i 2019. Tallene for 2017-
2019 er derfor ikke direkte sammenlignbare med tallene for 2015 og 2016 

 
 
Det samlede beløpet som har gått til konsulentbruk og overtid i 2019 er om lag 1 360 
mill. kroner. Gitt årsverkskostnaden for en polititjenesteperson i 2020 tilsvarer dette 
beløpet omtrent 1 170 ansatte. Men dette er ikke sammenlignbart fordi konsulenter har 
ofte annen kompetanse som politiet trenger. Rekruttering av medarbeidere med 
spesialkompetanse som konsulentene besitter, ville medføre adskillig høyere 
årsverkskostnader og dermed færre rekrutteringer. Bruk av konsulenter er derfor i en 
del sammenhenger effektiv ressursbruk. Det gjelder eksempelvis ved behov for 
spisskompetanse som det er vanskelig å rekruttere eller uforholdsmessig kostbart å 
bygge opp internt.  Spisskompetanse bør også i enkelte tilfeller innhentes eksternt, for 
eksempel i tidsavgrensede prosjekter. 
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Det er et mål å redusere konsulentbruken i offentlig sektor, også i justissektoren. Jeg er 
kjent med at POD planlegger en redusert konsulentbruk allerede fra høsten 2020, og 
dette ser jeg som positivt.  
 
 
Med hilsen 
 
 
Monica Mæland  
 
 
 


