Statsrevisorernes Sekretariat
Folketinget
Christiansborg
1240 København K

Socialministerens redegørelse til beretning nr. 20/2013 om statens brug af
konsulenter

Som anmodet i brev af 4. juli 2014 fremsendes hermed min redegørelse for de
foranstaltninger og overvejelser, som statsrevisorernes beretning nr. 20/2013
om statens brug af konsulenter har givet anledning til.
Først og fremmest finder jeg det tilfredsstillende, at ministeriet har en strategi
og en række retningslinjer for anvendelsen af konsulenter i ministeriets instruks
på området, hvilket Rigsrevisionen også bemærker under afsnit 13 i beretningen.
Jeg kan desuden bemærke, at det som led i udarbejdelsen af instruksen ligeledes
blev besluttet, at der skal foretages en løbende evaluering af
konsulentanvendelsen i ministeriet.
Den løbende evaluering af konsulentanvendelsen skal medføre en sikring af, at
konsulenter kun engageres til opgaver i overensstemmelse med ministeriets
strategi, og at relevante overvejelser bag engagementet af konsulenterne
foretages og dokumenteres. Desuden skal evalueringerne medføre et større og
mere fyldestgørende overblik over den samlede anvendelse af konsulenter i
ministeriet, herunder af i hvor høj grad formålet med anvendelsen af eksterne
konsulenter indfries.
Overordnet finder jeg, at de oplysninger, som på denne vis tilvejebringes, bl.a.
kan medvirke til at vurdere, om og i givet fald hvornår konsulenter anvendes
mest fordelagtigt. Så selvom ministeriet ifølge Rigsrevisionens beregninger i
figur 2 i beretningen fremstår med et af de laveste forbrug på konsulenter,
finder jeg det alligevel relevant, at de tiltag, som vi har tilrettelagt i ministeriet,
også på dette område lever op til Rigsrevisionens anbefalinger.
Der er i mine øjne god overensstemmelse mellem de tiltag, som er etableret i
ministeriet, og Rigsrevisionens vurdering af, at der bør indsamles relevante data,
så det løbende vil være muligt at vurdere, om anvendelsen af konsulenter er
mest fordelagtig, jf. bl.a. afsnit 85 i beretningen.
Jeg har ikke yderligere bemærkninger til statsrevisorernes beretning.
Der er ved fremsendelsen af dette brev sendt en kopi til Rigsrevisionen.

Med venlig hilsen

Manu Sareen

/Anders Holbøll
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