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Beskæftigelsesministerens redegørelse vedr, beretning nr. 2012013 om sta- J.nr. 2014-6740

tens brug af konsulenter

Statsrevisorerne har den 25. juni 2014 afgivet beretning nr. 20/2013 om statens
brug af konsulenter. Statsrevisorerne anmoder med brev af den 4. juli 2014 om en
redegørelse for de foranstaltninger og overvejelser, som beretningen giver anled
ning til.

Rigsrevisionens undersøgelse er baseret på talmateriale og sagsdokumenter fra de
partementer og 10 udvalgte virksomheder. På Beskæfligelsesministeriets område
deltog departementet og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i en spørge
skemaundersøgelse vedr. konsulentkøb på koncernniveau. Derudover undersøgte
Rigsrevisionen 105 konsulentkøb fordelt på 10 udvalgte virksomheder. Beskæfti
gelsesministeriets departement og underliggende virksomheder indgik ikke i denne
del af Rigsrevisionens undersøgelse.

Beretning 20/20 13 og statsrevisoremes bemærkninger dertil giver anledning til føl
gende bemærkninger på Beskæftigelsesministeriets område.

Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at der ikke er retvisende tal for statens
reelle forbrug af konsulenter. Desuden kritiserer Statsrevisoreme, at statens konsu
lentkøb kun i få tilfælde er baseret på strategiske og dokumenterede overvejelser
om hvilke typer af opgaver, der bedst løses af konsulenter.

Jeg er enig i, at det skal være muligt at fremvise retvisende tal for statens reelle
brug af konsulenter. Beskæftigelsesministeriet har kigget på interne processer, så.
det sikres, at udgifter til konsulentydelser konteres korrekt, således at der kan tilve
jebringes retvisende tal.

Desuden er jeg enig i, at det er vigtigt, at ministerierne baserer deres konsulentkøb
på strategiske overvejelser. Beskæftigelsesministeriet benytter konsulenter, når der
er behov for en uvildig vurdering eller for at få tilført særlige kompetencer. Desu
den er Beskæftigelsesministeriet i gang med at udarbejde en strategi og retningslin
jer for anvendelse af konsulentydelser på hele ministerområdet.

Rigsrevisionen finder det utilfredsstillende, at statens brug af konsulenter stadig
kun i begrænset omfang er baseret på strategier og analyser af hvilke opgaver, der
mest hensigtsmæssigt bør løses af egne medarbejdere eller konsulenter.



Det kan bekræftes, at Beskæftigelsesministeriet er i gang med at udarbejde en stra
tegi for anvendelse af konsulentydelser og retningslinjer for indkøb af konsulent-
ydelser for hele ministerområdet. Det indgår i disse retningslinjer, at den relevante
virksomhed forud for evt, køb af konsulentydelser skal tage stilling til, hvorvidt
opgaven kan løftes af egne medarbejdere, eller om der er behov for at få tilført res
sourcer udefra. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har allerede deres
egen strategi for køb af konsulenter.

Rigsrevisionen påpeger, at der er behov for mere detaljeret ledelsesinformation i
virksomhederne og på koncenmiveau i ministerierne, hvis ministerierne skal kunne
styre deres forbrug af konsulenter mere strategisk.

Beskæftigelsesministeriets koncernledelse følger allerede løbende med i ministeri
ets konsulentforbrug. Beskæftigelsesministeriets departernent fører en liste over
igangsatte konsulentundersøgelser og eksterne evalueringer på hele ministerområ
det. Listen forelægges kvartalsvis for koncernledelsen.

Beskæftigelsesministeriet arbejder desuden på at udarbejde nøgletal, som bl.a. viser
ministeriets konsulentforbrug fra år til år og forskelle i konsulentforbruget mellem
ministeriets enheder.

Rigsrevisionen finder det utilfredsstillende, at virksomhederne ikke dokurnenterer
væsentlige beslutninger og dispositioner vedr. konsulentkøb.

Siden april 2012 har det været fast procedure, at Beskæftigelsesministeriet skal
godkende igangsættelse af nye evalueringer og forsøg i Beskæftigelsesministeriets
enheder. Denne procedure bidrager til at sikre, at væsentlige beslutninger og dispo
sitioner i forbindelse med konsulentkøb dokumenteres. Evalueringer af styringsin
terne og drifismæssige forhold er ikke omfattet af den nævnte procedure. Anven
delse af konsulentydelser til sådanne opgaver er i stedet omfattet af den almindeli
ge i ournaliseringspligt.

Rigsrevisionen konkluderer, at det er vigtigt, at virksomhederne har retningslinjer,
der kan understøtte konsulentkøbene og en ensartet praksis i virksomheden.

Beskæftigelsesministeriet er i forbindelse med arbejdet med strategien for anven
delsen af konsulenter i gang med at udarbejde koncemfælles retningslinjer for køb
af konsulentydelser, der skal sikre en ensartet og oinkostningsbevidst praksis på he
le ministerområdet.

Beskæftigelsesministeriet har samtidig fremsendt et eksemplar af denne redegørel
se til Rigsrevisor.

Venlig hilsen

Henrik Dam Kristensen
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