
 
 

 

Kommunal- og moderniseringsministeren 

 

 

Postadresse: Postboks 8112 Dep 0032 Oslo 
Kontoradresse: Akersg. 59 Telefon* 22 24 90 90 

Org no.: 972 417 858 

Spørsmål nr. 752 fra stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes til 
kommunal- og moderniseringsministeren – Innleie av konsulenter i 
offentlig sektor 

Spørsmålet er stilt til distrikts- og digitaliseringsministeren, men er overført til kommunal- og 

moderniseringsministeren for besvarelse 

 

Spørsmål 

Hvor mange konsulenttimer, eller årsverk tilsvarer disse summene for offentlige i henholdsvis 

2015 og 2019, og har den prosentmessige økningen gitt en tilsvarende økning i årsverk, eller 

skylder det en prisstigningen til disse tjeneste? 

 

Begrunnelse 

I sitt svar til Torgeir Knag Fylkesnes (20/4888-2) kommer det frem at de totale utgiftene til 

innleie av konsulenter økte fra ca 4,76 til ca 6,94 mrd i perioden 2015-2019. Økningen ble 

drevet av en økning i konsulenttjenester til utvikling, som økte fra 2,5 mrd til 4,5 mrd, dvs 

82,7%. AKSON-skandalen har satt spørsmålstegn ved effektiviteten av konsulentbruken i 

offentlig virksomhet. 

 

Svar 

Timeprisen ved kjøp av konsulenttjenester varierer mye, så det finnes ikke et eksakt svar på 

hvor mange konsulenttimer disse tallene tilsvarer. Vi har heller ikke informasjon om eventuell 

prisstigning for konsulenttimer. I tabellen nedenfor har vi angitt intervaller fra kr. 750,- til kr. 

1500,- uten mva.  

 2015 2019 

Antall konsulenttimer ved timepris kr. 750,- 6,3 mill. timer 9,2 mill. timer 

Antall konsulenttimer ved timepris kr. 1 500,- 3,2 mill. timer 4,6 mill. timer 

Stortingets presidentskap 

Ekspedisjonskontoret 

0026 OSLO 

 

 

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

20/6776-2  

Dato 

18. desember 2020 

 



 

 

Side 2 
 

 

Jeg understreker at tallene er svært usikre, og at det må utvises varsomhet med å trekke 

konklusjoner på denne bakgrunnen.  

 

Når det gjelder spørsmålet om hva tallene utgjør i antall årsverk, så varierer årsverk for 

konsulenter mye. Det gir derfor lite mening å tallfeste dette. Til opplysning har mange 

arbeidstakere i Norge tariffavtalt 37,5 timers arbeidsuke. Ett årsverk vil da utgjøre 1750 

arbeidstimer.  

 

 

Med hilsen 

 

 
Nikolai Astrup 

 


