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Spørsmål nr.1239 fra stortingsrepresentant Trygve Slagsvold Vedum til skriftlig 

besvarelse   

 

Jeg viser til brev av 8. februar 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: 

 

Kan statsråden legge frem en liste over hvilke konsulentselskaper som har hatt disse 

oppdragene, og kan statsråden legge frem en samlet oversikt eller komme med et anslag for 

hvor store summer som er brukt til dette formålet også medregnet utgiftene til 

nettobudsjetterte virksomheter og statlige foretak og selskaper, eller har ikke regjeringen 

noen oversikt over dette? 

 

Begrunnelse: 

Undertegnede spurte 30.06.2020 statsråden om en oversikt over statens samlede utgift til 

konsulentbruk. I sitt svar viste statsråden at utgiftene for bruttobudsjetterte virksomheter til 

«Konsulenttjenester til organisasjonsutvikling, kommunikasjonsrådgivning mv» var 440,1 

mill. kroner i 2019.» 

 

Svar 

Med utgangspunkt i statlige virksomheters månedlige rapportering av regnskapstall til 

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ), kan jeg oppdatere mitt svar fra 31. juli 

i fjor med tall for konsulentbruk fra foreløpig regnskap for 2020 for bruttobudsjetterte 

virksomheter og regnskapstall per november 2020 for nettobudsjetterte virksomheter. Statlige 

foretak og selskaper rapporterer ikke regnskapstall til DFØ og statsregnskapet. 

Finansdepartementet har derfor ikke oversikt over konsulentbruk i disse enhetene. Tabellen 

nedenfor gir en oversikt over konsulentbruken i staten for bruttobudsjetterte og 
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nettobudsjetterte virksomheter.   

 

Konsulenttjenester benyttes blant annet for å ha midlertidig tilgang til oppdatert 

spisskompetanse, f.eks. i forbindelse med IKT-prosjekter. For staten, i likhet med kommuner 

og mange private virksomheter, vil det ikke være mulig eller bli svært dyrt å ha fast ansatte 

med all spisskompetanse som trengs i IKT-prosjekter. Generelt kan bruk av konsulenter bidra 

til innovasjon og effektiv ressursbruk i staten, og til å hindre budsjettoverskridelser på store 

investeringer. Det gjelder bl.a. i prosjektplanlegging og gjennomføring, f.eks. i 

samferdselssektoren. Hver enkelt statlig virksomhet kan selv kjøpe konsulenttjenester 

innenfor rammen av sitt driftsbudsjett og lov og forskrifter om offentlige anskaffelser. Det gir 

fleksibilitet og handlingsrom til nødvendig ressursprioritering. 

 

Tabellen viser at statens samlede utgifter til konsulentbruk i bruttobudsjetterte virksomheter i 

2020 var 11,0 mrd. kroner. Nettobudsjetterte virksomheter har per november 2020 rapportert 

samlede kostnader til konsulentbruk med 0,9 mrd. kroner. 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 disse tallene.  

 

Konsulenttjenester i 2020 (mill. kr) fordelt på artskoder og type virksomhet 

Konto Bruttobudsjetterte 

virksomheter, 

foreløpig 

regnskap 2020 

Nettobudsjetterte 

virksomheter, 

regnskap per 

november 2020 

670 Konsulenttjenester innen økonomi, revisjon 

og juss  
328,7 61,1 

671 Konsulenttjenester til utvikling av 

programvare, IKT-løsninger mv. 
5 093,7 192,3 

672 Konsulenttjenester til organisasjonsutvikling, 

kommunikasjonsrådgivning mv. 
476,4 161,4 

673 Andre konsulenttjenester, herunder 

konsulenttjenester til samferdselsprosjekter 
5 117,5 436,1 

Sum 11 016,2 851,0 

 

Statlige virksomheter rapporterer ikke reskontrodata til DFØ og statsregnskapet. 

Finansdepartementet har derfor ikke informasjon om hvilke konsulentselskaper som har hatt 

disse oppdragene. Dette er informasjon som finnes i hver enkelt virksomhet. 

 

Jeg viser for øvrig til Meld. St. 14 (2020–2021) Perspektivmeldingen 2021 der det går frem at 

kjøp av konsulenttjenester utgjør om lag 16–20 pst. av innkjøp i staten, innenfor et bredt 

tjenestespekter. For å legge til rette for mer effektiv ressursbruk varslet Finansdepartementet i 

meldingen at regjeringen vil utvikle retningslinjer for kjøp av konsulenttjenester i staten. 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Jan Tore Sanner  
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