
Kort fortalt

Statens brug af interne kompetencer 
og eksterne konsulenter

Konklusion

Størstedelen af ministerierne har taget strategisk stilling til deres brug af eksterne konsulenter. De 5 ud-
valgte ministerier har begrundet deres brug af eksterne konsulenter i de undersøgte indkøb. Rigsrevisio-
nen finder det imidlertid ikke helt tilfredsstillende, at de 5 ministerier ikke i alle tilfælde kan dokumente-
re begrundelserne. Konsekvensen af den manglende dokumentation er, at ministerierne ikke efterfølgen-
de kan være sikre på, om indkøbene har været bedst og billigst. 

Statsrevisorerne udtaler 
”Statsrevisorerne konstaterer med tilfredshed, at statens brug 
af eksterne konsulenter er blevet mere strategisk, idet man me- 
re systematisk tager stilling til, hvornår ekstern bistand er nød- 
vendig, og om man kan bruge interne kompetencer i stedet. 
Begrundelserne er dog ikke altid veldokumenterede. Statsrevi- 
sorerne konstaterer, at statens brug af it-konsulenter og juri- 
disk bistand er steget hvert år siden 2017. Siden 2019 er der sket 
et fald i statens brug af eksterne konsulenter, men dette er ude- 
lukkende sket i forhold til managementkonsulenter.

Væsentligste resultater af undersøgelsen

• Størstedelen af ministerierne har taget strategisk stil- 
ling til deres brug af eksterne konsulenter.

• De 5 udvalgte ministerier har begrundet deres brug af 
eksterne konsulenter i de undersøgte indkøb, men kan 
dog ikke i alle tilfælde dokumentere det. 

Baggrund og formål med undersøgelsen
Statsrevisorerne har anmodet om en undersøgelse af sta-
tens brug af interne kompetencer og eksterne konsulenter. 
Baggrunden for anmodningen er bl.a., at der i en række af 
Rigsrevisionens tidligere beretninger er indikationer på, at 
ministerierne særligt inden for jura og it ikke har de nød-
vendige kompetencer til at løse deres opgaver. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om ministeri-
erne har en strategisk tilgang til brugen af eksterne konsu- 
lenter. Beretningen omfatter alle ministerier med undtagel- 
se af Kirkeministeriet og Statsministeriet. Derudover omfat- 
ter beretningen 30 indkøb af eksterne konsulenter i 5 ud-
valgte ministerier.

Undersøgelsen viser bl.a., at de 5 ministerier i 17 af de 30 
undersøgte indkøb har dokumenteret deres begrundelser 
for brugen af eksterne konsulenter. Figuren nedenfor viser 
resultatet af vores gennemgang af de 30 indkøb fordelt på 
de 5 ministerier.
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Læs hele rapporten på www.rigsrevisionen.dk. Kontakt Rigsrevisionens 
pressechef Lisbeth Sørensen på tlf. 33 92 85 06/ls@rigsrevisionen.dk 
eller Statsrevisorernes sekretariatschef Gitte Korff på tlf. 33 37 59 85/
gitte.korff@ft.dk for yderligere information.


