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Det offentlige fravælger konsulenterne til 

ekspertopgaver og insourcer opgaverne 

54 pct. af konsulentvirksomhederne med offentlige opga-
ver har fået aflyst og/eller udskudt en opgave på grund af 
besparelser på det offentliges brug af konsulenter. Det er 
især staten, der aflyser opgaver. 60 pct. oplever desuden, 
at offentlige kunder efterspørger færre opgaver som følge 
af udmeldinger om konsulentbesparelser. Knap 60 pct. af 
konsulenterne oplever, at offentlige kunder er begyndt at 
in-source opgaver inden for det sidste år. Det går ud over 
effektiviseringspotentialet og den grønne omstilling. 
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Spørgsmål: Har virksomheden fået aflyst og/eller udskudt opgaver fra offentlige 
kunder pga. besparelser på eksterne konsulenter inden for det sidste år?

54 pct. oplever udskudte og/eller aflyste opgaver på grund af 
besparelser på konsulenter.
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Konsulentvirksomhed er her defineret som managementkonsulent-

virksomhed, it-rådgivere, markedsanalyse- og meningsmålingsin-

stitutter samt markedsføring- og kommunikationsvirksomhed. 

 

Over halvdelen af konsulentvirksomhederne, der har løst eller budt 

på offentlige opgaver, har fået aflyst og/eller udskudt opgaver på 

grund af besparelser på eksterne konsulenter inden for det sidste år.  

De aflyste og/eller udskudte opgaver vedrørende især områderne 

’digitalisering i den offentlige sektor’, ’styring og ledelse i den offent-

lige sektor’ samt ’børn, unge og undervisning’. 

 

 

 

Det er især staten, der har aflyst og/eller udskudt opgaver. 73 pct. af 

konsulenterne oplever, at det er staten, der har aflyst og/eller ud-

skyder opgaver. 
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Spørgsmål: De opgaver, der er blevet aflyst og/eller udskudt pga. besparelser på 
eksterne konsulenter vedrører: (sæt kryds ved alle relevante områder)

Det er hovedsageligt digitalisering i den offentlige sektor, som er 
blevet  aflyst og/eller udskudt pga. besparelser på eksterne 
konsulenter
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Det er især Skatteministeriet og Undervisningsministeriet, som har 

aflyst og/eller udskudt opgaver pga. besparelser på eksterne konsu-

lenter.  

 

 

Konsulentvirksomhederne får dog ikke kun aflyst eller udskudt op-

gaver på grund af offentlige konsulentbesparelser, de oplever også, 
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Spørgsmål: Hvilke offentlige myndigheder har aflyst og/eller udskudt opgaver pga. 
besparelser på eksterne konsulenter? (sæt kryds ved alle relevante områder)

73 pct. af de aflyste og/eller udskudte opgaver pga. besparelser på 
eksterne konsulenter, er opgaver for staten inkl. departementer og 
styrelser.
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Spørgsmål: Er den statslige myndighed, der har aflyst og/eller udskudt en opgave 
pga. besparelser på eksterne konsulenter, en del af: (sæt kryds ved alle relevante 
områder)

Især Skatteministeriet og Undervisningsministeriet har aflyst og/eller
udkudt opgaver pga. besparelser på eksterne konsulenter
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at der bliver efterspurgt færre opgaver fra offentlige kunder på 

grund af de politiske udmeldinger om konsulentbesparelser. 

 

 

 

Det er især staten, der efterspørger mindre, men der er også lavere 

efterspørgsel fra regioner og kommuner. 

 

 

 

Knap 60 pct. af rådgivervirksomhederne med aflyste opgaver ople-

ver, at deres offentlige kunder vil in-source konsulentopgaver.  
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Spørgsmål: Oplever virksomheden, at offentlige kunder efterspørger færre opgaver 
inden for jeres forretningsområder pga. de politiske udmeldinger om 
konsulentbesparelser?

60 pct. af konsulenterne oplever at offentlige kunder efterspørger 
færre opgaver pga. de politiske udmeldinger om 
konsulentbesparelser
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Spørgsmål: Hvilke offentlige myndigheder har efterspurgt færre opgaver? 
(sæt kryds ved alle relevante områder)

Knap 60 pct. af rådgivervirksomhederne har oplevet at staten inkl. 
departementer og styrelser har efterspurgt færre opgaver
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82 pct. af konsulentvirksomhederne mener, at konsulentbesparel-

serne i det offentlige får negative konsekvenser for den offentlige 

sektor og/ eller borgerne. Konsekvensen vurderes særligt at være, at 

optimeringspotentialet ikke udnyttes, mindre digitalisering i den of-

fentlige sektor samt forsinkelse af den grønne opstilling.  
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Spørgsmål: Er jeres indtryk, at offentlige kunder er begyndt at in-source/løse flere 
opgaver med interne ressourcer inden for det sidste år?

Knap 60 pct. af konsulenterne oplever, at offentlige kunder 
in-sourcer/løser flere opgaver med interne ressourcer 
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Spørgsmål: Inden for hvilke områder vil faldet i indkøb hos eksterne konsulenter få 
negative konsekvenser for samfundet, den offentlige sektor og/eller service til 
borgerne? (sæt kryds ved relevante områder)

20 pct. mener at optimeringspotentialet ikke udnyttes som
konsekvens af faldet i indkøb hos eksterne konsulenter
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Fakta om undersøgelse: 

DI Rådgivernes survey er udsendt og besvaret af medlemmerne fra 18. maj til 27. maj 

2020. Der er i alt 187 rådgivervirksomheder – heraf 47 managementrådgivervirksomhe-

der, der har svaret på undersøgelsen.  


