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Anvendelsen af rådgivere og konsulenter

Kommunens anvendelse af rådgivere og konsulenter (omtales 
samlet under betegnelsen konsulenter) ses på alle fagområder og 
organisatoriske niveauer. 

Anvendelsen af konsulenter finder bl.a. sted i situationer, hvor 
kommunen ikke er besiddelse af en specifik faglig know-how i 
løsningen af konkrete driftsopgaver. Dette er en situation som 
særligt kan gøre sig gældende i mindre kommuner, hvor det pga. af 
opgavemængden ikke er muligt at holde fastansatte specialister 
beskæftiget på årsbasis. Dette er et forhold, som specielt gør sig 
gældende på anlægsområdet. 

Anvendelsen af konsulenter kan endvidere finde sted i situationer, 
hvor man ønsker en ” second opinion” eller hvor der ikke er 
tilstrækkelige ressourcer blandt de faste personaler til at varetage 
en opgave. I sidstnævnte situation kan både være tale om 
driftsopgaver eller mere ad hoc-prægede opgaver - f.eks. analyser. 

Omfanget af anvendelsen af konsulenter er blevet undersøgt for 
perioden 2016-2018. Nedenfor fremgår eksempler på 
konsulentydelser, som indgår i opgørelsen. Ligeledes er der 
eksempler på konsulentydelser, som ikke skal medtages i 
opgørelsen. 

Overordnet set kan man tale om, at konsulenter på anlægsområdet 
ikke indgår i opgørelsen. Ligeledes kan man tale om, at konsulenter, 
herunder vikarbureauer, på primært de store velfærdsområder 
heller ikke indgår opgørelsen. 

Det er således juridiske ydelser, analyseopgaver i forhold til økonomi 
og faglig organisering samt personale/organisatoriske forhold, som 
indgår i opgørelsen. 
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Typer af konsulentydelser Indgår i opgørelse Indgår IKKE i opgørelse
Juridiske spørgsmål x
Analyser - f.eks. økonomiske udredninger 
og analyse af fagområder

x

Generelle faglige afklaringer, 
kompetenceudvikling m.v.

x

Coaching af ledere og medarbejdere x
Organisationsudvikling x
Vikarer blandt skolelærer, 
plejepersonale, pædagoger m.v.

x

Hjemmevejledere, tolke m.v. x
Bistand ifm. sagsbehandling - f.eks. 
lægefaglig rådgivning i forbindelse med 
sager på arbejdsmarkedsområdet

x

Anlægsprojekter, herunder ingenører, 
landmålere, projektledere, advokater 
m.v.*

x

* Bemærk at advokater benyttet i fm. anlægsprojekter ikke indgår i  opgørelsen over anvendte

    konsulenter og rådgivere. 

Opgørelsen nedenfor viser overordnet set et stort fald i anvendelsen 
af konsulentydelser. Fra 2016-2017 er der tale om mere end en 
halvering – fra 9,1 mio. kr. til 4,1 mio. kr. I 2018 er forbruget på 4,0 
mio. kr. Opgørelsen er underinddelt i advokatydelser, anden 
rådgivning samt personale/ledelse/organisation. 

Ydelse / år 2016 2017 2018 I alt Gns./år
Advokat 1.917.000 786.000 333.000 3.036.000 1.012.000
Anden rådgivning 6.266.000 2.483.000 3.088.000 11.837.000 3.946.000
Personale, ledelse og organisation 897.000 869.000 574.000 2.340.000 780.000
I alt år 9.080.000 4.138.000 3.995.000 17.213.000 5.738.000

Overordnet set kan der ses et fald i forbruget af konsulentydelser i 
alle 3 underkategorier. Det er særligt brugen af advokatydelser, som 
er faldet. Hér er der tale om et fald på 81 %, mens anden rådgivning 
er faldet med 51 % og personale/ledelse/organisation er faldet med 
36 %.

Det skal i forhold til det fremtidige forbrug af konsulenter 
bemærkes, at der i forbindelse med Direktionens handleplan ultimo 
2018 er sket en 20 % reduktion af de personalerelaterede udgifter, 
hvorfra der er blevet afholdt udgifter til konsulenter. Hertil kommer 
at der i forbindelse med budget 2020-2023 foreslås en yderligere 
reduktion på 20 %. Endvidere er der tale om, at der i forbindelse 
med budget 2020-2023 foreslås en reduktion af udviklingspuljen på 
1.5 mio. kr., hvor af der tidligere har været afholdt til tværgående 
konsulenteranalyser. 

Endelig skal det bemærkes at det – særligt i mindre organisationer – 
kan være en fordel økonomisk og fagligt at gøre brug af konsulenter, 
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da der oftest kan være tale om, at man ikke har opgaver nok til at 
holde specialiserede medarbejdere beskæftiget året rundt.


