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Metodisk tilgang til analyse og datafangst(1)
Baggrund

PwC har i samarbejde med Hørsholm Kommune gennemført en analyse af Hørsholm Kommunes 

administrative organisation. Projektet har haft til formål at identificere og vurdere mulige 

effektiviseringspotentialer og opstille disse som et bruttokatalog til videre beslutningsproces. 

Analysen omfatter følgende af styregruppen afgrænsede administrative opgaver. Det betyder at 

styregruppen har valgt konkrete administrative opgaver ud som man i samarbejde med PwC

vurderer at rumme de væsentligste administrative opgaver i kommunens centrale og decentrale 

organisation. 

• Borgerrettede aktiviteter – administrativ støtte til fx institutionerne, sagsbehandling, 

biblioteker mv.

• Ejendomsservice – kommunens facilitu management opgaver som vagt, rengøring mv. 

• GIS – kommunens geografiske informationssystem

• Kommunikation – interne kommunikationsopgaver overfor ledelse og medarbejdere men 

også eksterne kommunikation til samarbejdspartnere mv.

• Personaleadministration – lønbogholderi, ansættelser/afskedigelser mv.

• Politisk betjening – administrativ støtte af politikerne til møder mv. samt 

dagsordenproduktion og politiske spørgsmål/svar 

• Regnskabs- og bogføringsaktiviteter – kontoplanarbejde, bogføring af fakturarer mv.

• Sekretariatsaktiviteter – generelle praktiske forhold som mødebistand, intern post mv.

• Økonomistyring og budget aktiviteter – arbejdet med budgetter og opfølgning, analyser, 

indkøbsfunktion mv.

• Øvrige administrative aktiviteter – udviklingskonsulenter og projektledelse af tværgående 

projekter i kommunen.

Metode og proces for kortlægning

Aktivitetskortlægningen af den administrative opgavevaretagelse i Hørsholm Kommune er 

gennemført ved hjælp af dataindsamlingsskemaer, valideringsmøder samt fokusgruppeinterviews 

til brug for opstilling af et bruttokatalog af muligheder for effektiviseringer. 

Dataindsamlingsskemaer

PwC udarbejdede og udsendte, i samarbejde med projektets styregruppe, et dataindsamlings-

skema til centercheferne i Hørsholm Kommunes i alt 10 centre. Hver centerchef blev bedt om at 

opgøre centerets samlede administrative årsværk på kt. 6.45.51-58 samt for øvrige administrative 

opgaver på de ovenfornævnte hovedaktiviteter. For hver hovedaktivitet blev der udfoldet en række 

delaktiviteter. Skemaet indeholdte samlet set 10 hovedaktiviteter samt 64 delaktiviteter. 

De konkrete delaktiviteter ses i afrapporteringens enkelte afsnit der analyserer ovenstående 

hovedaktiviteter. Registreringerne af de enkelte aktiviteter er ikke opgjort som faktiske registrerede  

timer hos den enkelte medarbejder, men alene et udtryk for ledelsens estimat over hvor mange 

ressourcer der anvendes på de pågældende aktiviteter. 

Dataindsamlingen omfatter ressourceforbruget af administrative aktiviteter i Hørsholm kommunes 

centrale og decentrale organisation sammen med administrative funktioner i de borgernære 

enheder, fx sekretæropgaver på skoler mv. Det betyder at Hørsholm Kommunes samlede 

administrative ressourcer opgøres til ca. 270 årsværk. Disse årsværk er dog ikke et udtryk for de 

samlede lønomkostninger til administration på kt. 6.45. Af de 270 ÅV finansieres ca. 120 ÅV på 

andre fagkonti som kan henføres til det pågældende fagområde herunder det analysen betegner 

borgerrettede aktiviteter fx sekretærer, bibliotekarer eller sagsbehandlere. 

Denne analyse med de beskrevne administrative aktiviteter som vist på denne side opgøres derfor 

til at omfatte ca. 150 årsværk. jf. tabel 1, side 10. Det kan således have en betydning for det 

generelle benchmarkniveau for administrative årsværk hvis man sammenligner med andre 

kommuner. 

Fokusgruppeinterviews

PwC har foruden dataindsamling for ressourceforbrug for de enkelte centre gennemført 

fokusgruppeinterviews med centercheferne opdelt efter direktørområde. Interviewene er inddraget 

i analysen som supplement til dataindsamlingsskemaerne og har således bidraget til at forstå den 

kontekst, som Hørsholm Kommune arbejder inden for, ligesom interviewene har bidraget med 

inputs og forslag til fokusområder i analysen.

Valideringsmøder

På baggrund af de udfyldte dataindsamlingsskemaer har PwC afholdt individuelle 

valideringsmøder med kommunens 10 centerchefer. Formålet med møderne har været at validere 

de fremsendte skemaer med henblik på at sikre ensartede og sammenlignelig registreringer på 

tværs af centrene samt afklare eventuelle uklarheder og uoverensstemmelser. 
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Metodisk tilgang til analyse og datafangst(2)
Særligt om konteringspraksis

Et væsentligt metodisk opmærksomhedspunkt for dataanalyser af kommunernes ressourcetræk 

på det administrative område omhandler konteringspraksis efter den autoriserede kommunale 

kontoplans konto kt. 6.45. Den autoriserede kommunale kontoplan er relativt præcis i sin 

vejledning for hvilke lønomkostninger til administrative opgaver, der skal kontores på denne konto. 

Det forholder sig dog også sådan, at der for nogle opgaver er fortolkningsmæssige forhold, som 

den enkelte kommune selv kan vælge konteringsprincipper for. Et eksempel herpå omhandler 

ressourcer til konsulentopgaver. Arbejder en konsulent primært med skolefaglige forhold, kan 

dennes lønomkostning konteres på faglige konti og dermed ikke direkte på de administrative kt. 

6.45. Omvendt vil en kommune typisk kontere omkostninger til en direktions- eller 

økonomikonsulent på en administrativ konto da denne opgave henføres til en mere tværgående 

administrativ opgave i kommunen og dermed ikke direkte dedikeret til et fagområde.

Sammenligner man administrative omkostninger på tværs af kommuner er det derfor vigtigt at 

være opmærksom på, at man ikke får et fuldt billede af alle administrative omkostninger, hvis dele 

af en kommunes administrative omkostninger er konteret på faglige konti jf. 

konteringsvejledningen og den enkelte kommunes egen konteringspraksis. Dette gør sig særligt 

gældende for opgaver som konsulenter, projektmedarbejdere samt generel sekretariatsbistand. 

Metoden er derfor retvisende på langt de fleste administrationsopgaver men kan have forskelle jf. 

ovenstående.

Analysemetode

PwCs analyse har for at kunne beskrive konkrete indsatser til optimering benyttet en række 

virkemidler som kan anvendes til at opnå forskellige effekter. Disse virkemidler har været 

følgende:

• Prioritering og skalering

• Organisering og konsolidering 

• Proces- og driftsoptimering

• Outsourcing

• Ejendomsoptimering 

• Indkøbsoptimering

• Arbejdsforhold

• IT og digitaliserings-muligheder

Sammen med de pågældende virkemidler til effektiviserings- og optimeringsmuligheder har vi 

anvendt to forskellige vurderingselementer. Det er disse vurderingselementer som ligger til grund
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for PwC’s anbefalinger og vurdering af effektiviseringspotentialer i Hørsholm Kommune. I det 

følgende præsenteres vurderingselementerne nærmere.

Vurderingselement 1: Effektiviseringspotentiale gennem forskellige virkemidler

Det er PwC’s erfaring, at der typisk kan anvendes otte grundlæggende virkemidler til at skabe 

effektiviseringer, jf. figur 1. På baggrund af det kendskab, som PwC har fået til Hørsholm Kommunes 

administration vurderer PwC, at det særligt er ved brug af følgende tre virkemidler, at der kan 

skabes effektiviseringer i Hørsholm Kommunens administration: 

• Prioritering og skalering

• Organisering og konsolidering  

• Proces- og driftsoptimering

Prioritering og skalering

Ved brug af virkemidlet prioritering og skalering, kan kommunen fx gennem dybere analyser vurdere 

uønskede høje serviceniveauer på en række administrative områder. Gennem konkrete analyser af 

en række opgavers serviceniveau samt om disse er såkaldte ”kan” eller ”skal”-opgaver, kan der ske 

en vurdering af, om disse opgaver bør gennemgå en generel nedskalering og/eller 

serviceniveautilpasning. 

Organisering og konsolidering

Det andet virkemiddel omhandler organisatoriske tilpasninger, hvor man eksempelvis omlægger 

opgavevaretagelsen, således den løses i andre dele af organisationen i specialiserede  og evt. 

centrale enheder eller ved decideret omlægning af sin organisation. Dette kan bidrage til eliminering 

af uhensigtsmæssige snitflader og eventuelle dobbeltfunktioner og dermed understøttelse af 

effektive og robuste processer og opgaveløsning i organisationen. 

Proces- og driftsoptimering

Det tredje virkemiddel omhandler proces- og driftsoptimering. Her kan kommunen gennem konkrete 

analyser af hvilke muligheder, der er for optimering af arbejdsgange og  procesforbedringer og lokale 

driftsoptimeringer identificeres. 

De øvrige virkemidler vurderer PwC, at der i Hørsholm kommune allerede arbejdes med, herunder 

kører parallelt med denne analyse en analyse af kommunens it område. Samtidigt har man 

optimeret på ejendomsområdet gennem etablering af en FM-enhed og etableret en central 

indkøbsfunktion. Det betyder, at kommunen pt. konkret arbejder med 6 af virkemidlerne ud af 8.
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Metodisk tilgang til analyse og datafangst(3)
Vurderingselement 2: Kommunale erfaringer

Det andet vurderingselement, som ligger til grund for PwC’s anbefalinger og vurdering af 

effektiviseringspotentialer i Hørsholm Kommune, er PwC’s generelle erfaringer med 

effektiviseringsprojekter i andre offentlige organisationer. 

PwC har erfaring med de forskelle, der kan være i effektiviseringsgevinster inden for de forskellige 

aktivitetsområder, og har ligeledes dyb erfaring med de kommunale serviceområder, hvilket giver 

et reelt grundlag i forhold til at beregne effektiviseringsgevinster. 

Det er PwC’s erfaring, at effektiviseringsgevinsten ved øget centralisering eller brug af partner-

modeller for administrative opgaver stiger med antallet af årsværk, der samles. Dette bygger på 

erfaringer, der viser, at der er betydelige gevinster ved at samle kompetencer og ressourcer inden 

for samme administrative funktioner. Denne samling bidrager til at standardisere arbejdsgange og 

processer samt øge fagligheder og robustheden i organisationen samtidig med, at der anvendes 

færre ressourcer på koordinering. Implementerer man en fokuseret effektiviseringsindsats viser 

erfaringerne, at effektiviseringsgevinsten ofte kan blive mellem 10-15 % således betragtet, at det 

er et udtryk for den gevinst, der som minimum kan realiseres ved en samling af opgaver. 

Figur 1: Baggrund, metode og proces for anbefalinger
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Samlede hovedpointer for effektiviseringspotentialer
Specialiserede, centrale løsninger, som kan skabe robust opgaveløsning

På baggrund af analysen kan PwC konstatere, at man i Hørsholm Kommune generelt arbejder med 

en høj decentraliseringsgrad ud i de enkelte centre i løsningen af administrative opgaver. 

I denne analyse af de anvendte årsværk er en af vores hovedanbefalinger, at der ses på om den 

relative decentralisering i rådhusadministrative opgaver mere effektivt kan løses gennem 

specialiserede, centrale løsninger som i forskellige partnerskabsmodeller kan understøtte de enkelte 

fagcentre på de opgaver, som centrene i dag løser med forskellige afsatte ressourcer og 

kompetencer. 

Mange centre har i dataindsamlingsprocessen peget på, at man gerne vil arbejde med at sikre mere 

robuste løsninger for de enkelte administrative opgaver som følge af, at man ofte har en lille volumen 

af opgaver, er følsomme på at skaffe rette kompetencer samt har brug for at sikre resterende 

ressourcer så meget som muligt til kerneopgaver for det enkelte center. Dette gælder også for de 

administrative opgaver i de borgernære enheder.

PwC anbefaler derfor, at man særligt på opgaver som bogføring, personaleadministration, 

økonomikonsulentopgaver samt på projekt- og udviklingsbistand samler opgaver i specialiserede 

centrale enheder på rådhuset, hvor der kan ske en mere robust forankring af opgaveløsningen og 

hvor der med stærke kompetencer og faglige fællesskaber kan ske en specialisering, samtidigt med, 

at man udnytter fokuserede faglige enheder til at optimere og sikre ensartede serviceniveauer for de 

beskrevne områder. 

Med denne model vil man i Hørsholm Kommune effektivt kunne dedikere relevante, kompetente 

ressourcer til de opgaver, der skal løses, enten som stærke driftsenheder til støtte af centrene eller 

som skal drives projektbaseret for at kunne være agile og mere tværgående. 

Det er vigtigt at se denne anbefaling som specialisering og optimering af ressourcer fremfor en 

centraliseringsøvelse for centraliseringens skyld. Modellen skal udvikles så den understøtter både 

decentrale enheders og borgernære enheders behov under hensyntagen til en effektiv drift med 

dedikerede faglige kompetencer, der danner faglige miljøer i en mindre kommune, samtidig med, at 

modellen kan høste de nødvendige effektiviseringspotentialer.

Analyse af serviceniveauer på konkrete administrative aktiviteter

Samtidigt kan der i kommunen generelt ske analyser af serviceniveauer på en række konkrete andre 

administrative aktiviteter. 

Her peger PwC på sekretariatsaktiviteter som mødeadministration og generel praktisk bistand, 

kommunikationsaktiviteter henholdsvis internt som eksternt, hvor udmøntning at 

kommunikationsstrategier for kommunens kommunikationsaktiviteter udestår at blive fastlagt for 

konkrete serviceniveauer og dermed afsatte ressourcer. 

Udvikling af digitaliseringsstrategi kan skabe yderligere effektiviseringspotentialer

Denne analyse har ikke undersøgt, hvorledes digitale værktøjer kan anvendes til at skabe 

yderligere effektiviseringspotentialer. På baggrund af de gennemførte interviews og PwC’s

generelle kendskab til organisationen er det imidlertid vores vurdering, at der med fordel kan 

arbejdes med udvikling af en digitaliseringsstrategi. En digitaliseringsstrategi skal hjælpe til at 

målrette kommunens, og dermed centrenes arbejde med at udnytte nye digitale værktøjer, der 

både kan effektivisere sags- og arbejdsgange men samtidigt også give borgerne nye digitale 

muligheder i kontakten med kommunen og i de ydelser, der efterspørges. Med en digitaliserings-

strategi som omsættes i konkrete initiativer, er det PwC’s erfaring, at dette arbejde ligeledes kan 

være med til at sikre økonomisk råderum på længere sigte.For at udnytte dette potentiale er det 

vigtigt at der skabes en kritisk masse af opgaver for at kunne digitalisere visse arbejdsrutiner.

Samlet effektiviseringspotentiale

I PwC er vi klar over, at de anbefalede indsatser i bruttokataloget på flere områder skal analyseres 

nærmere og dybere for at kunne estimere konkrete potentialer der indarbejdes i fremtidige 

budgetter. Det er derfor vigtigt, at Hørsholm Kommune opstiller realistiske effekter i budgetårene 

fremadrettet for en omstilling fra mere decentral opgaveløsning til nye måder at tænke 

administrative funktioner løst på. Det er en omstillingsproces som tager tid, kræver 

ledelsesmæssig opmærksomhed og stram styring på effekter. Særligt områderne omkring 

bogføring, personaleadministration og økonomiaktiviteter vil kræve en større organisatorisk 

indsats på ledelses- og medarbejderniveau.

I denne proces vil man samtidigt også kunne drøfte generelle organisationsstrukturer med henblik 

på eventuelle tilpasninger ved øget specialisering gennem centrale enheder.

Tilsammen vil PwC med de beskrevne omstillinger vurdere et brutto effektiviseringspotentiale på 

16,5 – 20 årsværk. Det samlede overblik over effektiviseringspotentialer er illustreret i tabel 2 på 

efterfølgende side. Her præsenteres effektiviseringspotentialerne alt efter, om disse er udtryk for 

en omstilling i form af hhv. centralisering, partnerskabsmodel eller generel driftsoptimering af 

opgavevaretagelsen. PwC vurderer, at de enkelte tilpasninger kan implementeres over en periode 

på 1 – 1,5 år, således der tidligst kan forventes et samlet provenu for budget 2021.
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Bruttooversigt for effektiviseringspotentialer

Administrative aktiviteter Centralisering Partnerskabsmodel Driftsoptimering

Ejendomsservice – effektivisering af telefonsupport X (0,5 ÅV)

Kommunikation

1) Intern kommunikation – serviceniveau tilpasninger

2) Ekstern kommunikation – serviceniveautilpasninger
X (2 ÅV)

X (1 ÅV)

Personaleadministration – ansættelser, kontrakter, 

fraværsregistreringer, lønbudgetter og indplaceringer, generel 

support.

X (1-2 ÅV)

Politisk betjening – praktisk bistand og fagligkoordinering X (0,5-1 ÅV)

Bogføringsaktiviteter – samling af ressourcer til tværgående 

indsatser
X (3-4 ÅV)

Sekretariatsaktiviteter – optimering af interne processer X (1-2 ÅV)

Økonomistyring og budgetaktiviteter – generel support og 

tværgående styrkelse af ressourceanvendelsen
X (3 ÅV)

Øvrige administrative aktiviteter (konsulenter og 

projektledelse – samling af ressourcer til tværgående 

indsatser

X (4,5 ÅV)

Antal årsværk i alt 10 – 11,5 4 – 5 2,5 – 3,5

Tabel 1: Bruttokatalog over mulige potentialer for effektiviseringer
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Samlet overblik over kortlagte administrative årsværk

Kortlægningen har opgjort 270,3 administrative årsværk på kt. 

6.45.51-58 samt for øvrige administrative opgaver fordelt på 10 

hovedaktiviteter jf. tabel 2. 

Borgerrettede aktiviteter omhandler delaktiviteterne 

borgerkontakt, visitation og sagsbehandling samt 

foreningsbetjening, råd, nævn m.m. og relaterer sig til Hørsholm 

Kommunes almindelige driftsfaglige opgaver. Disse aktiviteter er 

uden for analysens ramme, og vil ikke blive behandlet yderligere i 

de efterfølgende analyser. Dette svarer til ca. 118 årsværk. 

Samlet er der således kortlagt 149,7 ‘rene’ administrative årsværk 

for hovedaktiviteterne ejendomsservice, kommunikation, 

personaleadministration, politisk betjening, regnskabs- og 

bogføringsaktiviteter, sekretariatsaktiviteter, økonomistyring og 

budgetaktiviteter samt øvrige administrative aktiviteter. 

På de følgende sider præsenteres PwC’s analyse og anbefalinger 

til effektiviseringspotentialer for hver enkelt hovedaktivitet og 

dertilhørende delaktiviteter. Denne tabel er derfor alene et udtryk 

for de samlede registrerede aktiviteter og beskriver dermed ikke 

de i alt 64 øvrige delaktiviteter som hver især udgør den konkrete 

analyse og dermed oplæg til bruttokatalog for 

effektiviseringspotentialer.

Hovedaktivitet
Samlet 

årsværksforbrug
ARB BID BOE BOV DOS KOF POL SOM TEK ØPE

Borgerrettede aktiviteter 118,6 40,4 15,7 1,5 15,4 1,0 11,0 0,6 11,5 21,5 0,0

Ejendomsservice 9,7 0,0 0,2 7,1 0,0 0,0 1,0 0,0 1,5 0,0 0,0

GIS – geografisk informationssystem 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0

Kommunikation 14,3 0,2 0,8 0,2 0,7 0,3 6,1 2,2 2,5 1,0 0,5

Personaleadministration 27,5 0,9 0,8 1,0 3,6 0,3 2,3 1,4 9,0 0,6 7,7

Politisk betjening 9,9 0,2 0,1 0,6 0,6 0,7 0,6 3,2 2,0 0,9 1,0

Regnskabs- og bogføringsaktiviteter 17,9 1,5 0,5 1,1 3,2 1,8 1,7 0,4 2,5 1,2 4,0

Sekretariatsaktiviteter 13,8 0,2 0,3 0,9 2,5 3,2 0,5 3,0 2,1 0,5 0,7

Økonomistyring og budgetaktiviteter 25,0 2,5 0,3 0,6 2,7 2,1 0,9 0,2 2,0 1,4 12,4

Øvrige administrative aktiviteter 31,6 0,6 9,3 2,7 2,5 2,1 2,5 6,0 4,5 1,2 0,3

I alt 270,3 46,4 28,0 15,6 31,1 11,5 26,6 16,8 37,6 30,2 26,6

Tabel 2: Samlet overblik over kortlagte årsværk opdelt på hovedaktivitet (ÅV)
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Ejendomsservice
Formål

Denne side præsenterer centrenes registreringer på hovedaktivitetsgruppen Ejendomsservice. 

Denne gruppe omfatter en række delaktiviteter, herunder alarmer og overvågning, forsikring, 

kantine, reception, rengøring m.m. Nedenfor præsenteres PwC’s analyse af området, og på 

baggrund heraf anbefalinger til effektiviseringspotentialer inden for ejendomsservice i 

Hørsholm Kommune.

Analyse

• På baggrund af den kvantitative dataindsamling, er der i alt kortlagt 9,7 årsværk, der 

anvendes til ejendomsservice på tværs af de 10 centre i Hørsholm Kommune. 

• BOE er det center som anvender flest ressourcer på ejedomsservice (7,1 ÅV). Denne 

placering af ressourcer er naturlig som en del af det Facility Management-team, der er 

placeret i BOE. 

• KOF og SOM har yderligere ressourcer anvendt på området med 2,5 ÅV. 

• KOF bruger 1 ÅV på vedligehold og drift af lokalebooking systemet for hele kommunen. Det 

er tidligere fastlagt, at der var gode synergier i, at denne opgave lå så tæt på brugerne som 

muligt som primært er foreningslivet i Hørsholm Kommune.

• SOM anvender ressourcer på området mere spredt. Det handler om postfordeling og 

receptionsopgaver ude på de enkelte plejecentre, hvor der anvendes ressourcer til at møde 

borgere og pårørende ved ankomst samt fordeling af post til beboere. Endvidere håndteres 

en telefoniopgave centralt i forhold til administration af telefoner for hjemmepleje m.fl.

Anbefaling

Hørsholm Kommune har allerede gennemført en centralisering af opgavevaretagelsen inden 

for ejendomsservice i forbindelse med etableringen af Facility Management-teamet. PwC 

vurderer således ikke, at der er potentialer for yderligere effektiviseringer på dette område 

gennem effektiviseringsvirkemidler som driftsoptimeringer eller ændrede organisatoriske 

snitflader. PwC har ikke kendskab til, om FM aktiviteterne ved etablering har været overvejet 

outsourcet til eksterne leverandører. Det kan dog overvejes om ressourcer til håndtering af 

telefoniopgaven i SOM kan leveres af eksterne leverandører gennem serviceaftaler.

PwC vurderer, at der anvendes et højt antal timer på drift og support af 

lokalebookingsystemet. PwC vil derfor anbefale, at driften af lokalebookingsystemet vurderes 

nærmere i forhold til, hvorledes det nuværende serviceniveau for brugerne er tilrettelagt. En 

analyse kunne tage udgangspunkt i tidsforbrug pr. foreningsbruger og antal lokaler vurderet op 

imod kommunens ønskede serviceniveau over for foreningerne. Samtidig vil PwC pege på, at 

der ses nærmere på, hvorvidt support og anvendelse af systemet kan håndteres af IT service 

for foreningerne.

Samlet vurderer PwC, at der for lokalebookingsystemet kan ske serviceniveauskalering

svarende til 0,5 ÅV ved at sikre support i eksisterende IT servicefunktion samt fastlæggelse af 

serviceniveau for foreningers træk på lokalekoordinator.

ARB BID BOE BOV DOS KOF POL SOM TEK ØPE I alt

Ejendomsservice total 0,0 0,2 7,1 0,0 0,0 1,0 0,0 1,5 0,0 0,0 9,7

Alarmer og overvågning 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2

Anden ejendomsservice 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3

Energi 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3

Forsikring 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2

Kantine 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7

Kopiering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Lokaler 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1

Omstilling 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Post 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,7

Reception 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5

Rengøring 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8

Telefoni 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,9

Vedligehold af ejendom 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1

Tabel 3: Centrenes registrering på ejendomsservice opdelt på delaktiviteter (ÅV)
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PwC

Kommunikation
Formål

Denne side præsenterer centrenes registreringer på hovedaktivitetsgruppen Kommunikation. 

Denne gruppe omfatter delaktiviteterne; intern kommunikation, intranet, kommunikation til 

borgere og virksomheder, pressehåndtering samt øvrig ekstern kommunikation. Nedenfor 

præsenteres PwC’s analyse af området, og på baggrund heraf anbefalinger til 

effektiviseringspotentialer inden for den kommunikative opgavevaretagelse i Hørsholm 

Kommune.

Analyse 

• På baggrund af den kvantitative dataindsamling er der i alt kortlagt 14,3 årsværk, der 

anvendes til kommunikationsaktiviteter på tværs af de 10 centre i Hørsholm Kommune. 

• 2,6 årsværk er placeret i ØPE og POL som centrale stabe, mens de resterende 11,7 

årsværk er fordelt på de øvrige fagcentre. Dermed er ca. 80 % af de administrative 

årsværk, som anvendes til forskellige kommunikationsaktiviteter, placeret decentralt. 

• Der er dog store forskelle på anvendte ressourcer centrene imellem også når man ser på 

delaktiviteterne. I mange centre peges også på, at der anvendes mange ledelsesressourcer 

på arbejdet med kommunikation, særligt den interne kommunikationsopgave.

• KOF er det center, som anvender flest ressourcer på eksterne kommunikationsaktiviteter 

(2,0 ÅV). Dertil anvendes 1 ÅV på øvrige kommunikationsopgaver og 2,8 ÅV på interne 

kommunikationsopgaver. I alt 6,1 ÅV for KOF.

• I KOF peger man på, at ressourcerne særligt kan tilskrives intern kommunikation omkring 

byggeprojekter, ‘Velfærd frem for Mursten’ samt generel høj grad af kommunikation udadtil 

til de øvrige centre, da centeret har mange koordinerende opgaver ved anvendelse af 

kommunens forskellige idræts- og kulturtilbud. Samtidigt anvendes eksterne ressourcer på 

kommunikation omkring biblioteks-, kultur- og idrætstilbud og øvrige borgernære enheder.

• Generelt tegner sig et billede af, at kommunen anvender lige mange ressourcer til den 

interne og eksterne kommunikationsopgave men med forskellig spredning, der kan 

henføres til forskellige opgavetyper og målgrupper for det enkelte center.

• Samlet bruges 1,6 ÅV på pressehåndteringen i kommunen. Her tegner POL sig for det 

halve årsværk. Dermed bruger de enkelte centre yderligere 1 ÅV på opgaven med 

undtagelse af BOE og ARB. 

• I interviews og valideringsmøder med centrene er der peget på, at særligt den eksterne 

kommunikationsopgave samt pressehåndteringen kan være svær, da det ikke er en specifik 

kompetence, man har i centeret og at det er en opgave som løses ad hoc og dermed ikke 

en integreret del af centerets faglige opgaveløsning. 

• Ligeledes peges på, at centrene oplever at bruge meget tid på opdatering af hjemmesider, 

Facebook opslag og opdateringer samt andre typer af forskellige digitale nyhedsmedier. 

Anbefaling

PwC vil på baggrund af ovenstående analyse anbefale, at det analyseres nærmere, hvorledes 

ressourcerne til  ekstern kommunikation kan optimeres ud fra et opgaveløsningsperspektiv, 

hvor de centre som bruger flest ressourcer i større udstrækning udnytter en fælles drift af 

opgaverne. Anbefalingen bygger dels på at sikre en stordriftsfordel, men også for at sikre et 

fagligt fælles forum i forhold til de mange eksterne opgaver. Endeligt vil en udmøntning af den 

eksisterende kommunikationsstrategi til konkret serviceniveau være relevant for fastlæggelse 

af, hvilke opgaver kommunen løser i forhold til det eksterne kommunikationsbehov og om der 

skal fastlægges et egentligt serviceniveau for hvad forskellige enheder kan forvente løst.

Hørsholm kommune bruger mere end 7 ÅV på intern kommunikation svarende til lidt under 1 

ÅV pr. center. Analysen kan med fordel fokusere på serviceniveauer/ressourcetræk for,  hvem, 

hvordan, hvornår og i hvilke formater, der informeres til forskellige medarbejdergrupper og 

hvorledes dette involverer mange forskellige ressourcepersoner. 

Endeligt anbefales at centralisere pressehåndteringen med henblik på en specialisering og 

dermed styrkelse af faglighed og erfaring med håndtering af presseopgaven ude i centrene.  

Det er således vores vurdering at kommunikationsområdet bør kunne optimeres og samtidigt 

styrkes med henholdsvis 1 ÅV på den interne kommunikation samt 2 ÅV til den eksterne 

kommunikationsopgave. 

Tabel 4: Centrenes registrering på kommunikationsaktiviteter opdelt på delaktiviteter (ÅV)

ARB BID BOE BOV DOS KOF POL SOM TEK ØPE I alt

Kommunikations-
aktiviteter total

0,2 0,8 0,2 0,7 0,3 6,1 2,2 2,5 1,0 0,5 14,3

Intern kommunika-
tion

0,2 0,0 0,1 0,2 0,1 2,8 0,8 1,0 0,1 0,2 5,4

Intranet 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,0 0,0 0,1 0,5

Kommunikation til 
borgere og virksom-
hedere

0,0 0,8 0,0 0,1 0,1 2,0 0,3 1,0 0,7 0,1 4,9

Pressehåndtering 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,2 0,5 0,5 0,2 0,0 1,6

Øvrig ekstern 
kommunikation

0,0 0,0 0,1 0,2 0,0 1,0 0,5 0,0 0,0 0,1 1,9
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PwC

Personaleadministration
Formål

Denne side præsenterer centrenes registreringer på hovedaktivitetsgruppen 

Personaleadministration. Denne gruppe omfatter en række delaktiviteter, herunder 

afskedigelser, ansættelser, kompetenceudvikling, lønforhandling m.m. Nedenfor præsenteres 

PwC’s analyse af området, og på baggrund heraf anbefalinger til effektiviseringspotentialer 

inden for den personaleadministrative opgavevaretagelse i Hørsholm Kommune.

Analyse

• På baggrund af den kvantitative dataindsamling er der i alt kortlagt 27,5 årsværk, der 

anvendes til personaleadministration på tværs af kommunens 10 centre.  

• 9,1 årsværk er placeret i POL og ØPE som centrale stabe, mens de resterende 18,4 

årsværk er fordelt på fagcentrene. Dermed er ca. 67 % af de administrative årsværk, som 

benyttes på personaleadministration, placeret decentralt. 

• Kortlægningen peger på, at der er stor spredning i årsværksforbruget til 

personaleadministration decentralt. SOM er det center, som anvender flest ressourcer på 

personaleadministration (9 ÅV), hvorimod DOS anvender færrest ressourcer (0,3 ÅV). 

Dermed ses store forskelle i denne opgave, når man sammenligner ressourcetrækket for 

centre med mange institutionsenheder. Det kan blandt andet tyde på, at opgaveløsningen 

er tilrettelagt forskelligt.  

• Der peges i interviewene på, at volumen af nogle personalerelaterede opgaver, som løses 

decentralt, er for lille ift. at det er meningsfuldt at have viden om området. Det kan resultere 

i, at der bruges unødig meget tid på at løse disse opgaver. I et interview peges der også på, 

at en placering af opgaver der, hvor de oftest løses, vil kunne bidrage til at højne 

effektiviteten i opgaveløsningen. 

• Hørsholm kommune har tidligere analyseret dette område med henblik på at tilrettelægge 

opgaveløsningen anderledes, hvormed nogle opgaver er placeret og løses centralt i LOP 

mens andre opgaver valgtes løst decentralt. Denne omstillingsproces er fortsat i gang og 

følges op løbende med afrapportering til direktionen. 

• Endvidere peges der på, at centrene ofte oplever at personaleadministrative opgaver 

alligevel skal løses i en større udstrækning decentralt og at man derfor må afsætte 

ressourcer til formålet på trods af en øget central model. Det har ikke været muligt på det 

pågældende analysegrundlag at få afdækket om dette skyldes at der fortsat ikke er 

implementeret i bund ifht. den nye model, eller om de oplyste anvendte ressourcer dækker 

over flere opgaver end de oplistede.

Anbefaling

PwC anbefaler, at der etableres en partnerskabsmodel for de opgaver der vedrører 

personaleadministration. Dermed vil den fremadrettede styring af disse opgaver være af mere 

specialiseret central karakter, men hvor det fortsat er vigtigt at der er sikret tæt dialog -

mulighed til de decentrale enheder for at understøtte lokale behov. 

Samles disse årsværk i en partnerskabsmodel vil der kunne skabes synergier og 

stordriftsfordele gennem øget kapacitetsudnyttelse af de enkelte årsværksressourcer og 

samtidigt ske opbygning af større faglighed på området, som kan underbygge mere effektive 

processer. Et centralt element i denne anbefaling vil være en kortlægning af nuværende 

arbejdsgangsprocesser og opgaveporteføljer på særligt ansættelser og stop, kontrakter, 

lønindplaceringer, ferie, sygdoms- og kørselsregistrering, lønbudget og regnskab med henblik 

på at sikre et ensartet serviceniveau på tværs af centrene, samt identificere de steder i de 

eksisterende arbejdsgange, hvor den konkrete besparelse kan effektueres. 

PwC vil på baggrund af ovenstående anbefalinger anslå et effektiviseringspotentiale på 

minimum 1-2 ÅV.

ARB BID BOE BOV DOS KOF POL SOM TEK ØPE I alt

Personaleadmini-
stration total

0,9 0,8 1,0 3,6 0,3 2,3 1,4 9,0 0,6 7,7 27,5

Afskedigelser 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 1,0 0,0 1,0 2,4

Ansættelser 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,3 1,0 0,0 0,2 2,0

APV 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,3 0,3 1,0 0,0 0,1 1,9

Arbejdsskader 
(anmeldelser)

0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,1 0,7

Dialogbaserede aftaler 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,4

Frivillig arbejdskraft 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5

Generel personaleadm. 0,1 0,1 0,4 1,0 0,0 0,5 0,0 1,0 0,1 1,0 4,1

Kompetenceudvikling 0,1 0,1 0,1 0,2 0,0 0,5 0,5 1,0 0,1 0,1 2,7

Lokalaftaler 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,3

Lønadministration 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 2,0 2,4

Lønforhandling 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,5 0,1 0,2 1,2

MUS/LUS 0,3 0,1 0,2 0,4 0,0 0,3 0,1 1,0 0,2 0,2 2,7

Personalejura og 
overenskomster

0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,6

Personalepolitik 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,1 1,3

Personalerelaterede 
spørgsmål

0,1 0,1 0,0 0,5 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,2 1,2

Rapportering 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,4

Tjenstlige samtaler og 
sygefraværssamtaler

0,1 0,1 0,1 0,3 0,0 0,2 0,0 0,5 0,0 0,5 1,8

Tabel 5: Centrenes registrering på personaleadministration opdelt på delaktiviteter (ÅV)
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PwC

Politisk betjening
Formål

Denne side præsenterer centrenes registreringer på hovedaktivitetsgruppen politisk betjening. 

Denne gruppe omfatter delaktiviteterne aktindsigt og betjening af politikere. Nedenfor 

præsenteres PwC’s analyse af området, og på baggrund heraf anbefalinger til 

effektiviseringspotentialer inden for den politiske betjening i Hørsholm Kommune.

Analyse

• På baggrund af den kvantitative dataindsamling er der i alt kortlagt 9,9 årsværk, der 

anvendes til politisk betjening på tværs af kommunens 10 centre. 

• 4,2 årsværk er placeret i POL og ØPE som centrale stabe. De resterende 5,7 årsværk er 

fordelt mellem fagcentrerne. Dermed er ca. 58 % af de administrative årsværk til politisk 

betjening placeret decentralt. 

• Der anvendes 1,4 ÅV på aktindsigtsopgaver som ses fordelt relativt jævnt.  

• De gennemførte interviews peger på, at besvarelse af politiske henvendelser og spørgsmål 

er den aktivitet, som fylder mest ifbm. politisk betjening. Her peges også på, at mængden af 

politiske henvendelser er steget markant i forbindelse med den nye kommunalbestyrelse. 

Samtidigt gives dog udtryk for, at dette også er et vilkår for en politisk organisation.

• Med 3,0 ÅV til politisk betjening i POL er dette center af naturlige årsager det center, som 

anvender relativt flest ressourcer. Dog ses 2,0 ÅV anvendt i SOM. Dermed ses en relativ 

stor spredning på denne opgaves ressourcetræk hvor det center, der bruger mindst tid er 

ARB. 

• Det anførte tidsforbrug på opgaverne er i interviews ofte beskrevet som en ledelsesopgave, 

da der ikke i alle centre er ressourcer eller kompetencer til at kunne udarbejde konkrete 

politiske dagsorden tekster. 

• I dataindsamlingen er alene registeret den tid som medarbejdere ansat i administrative 

funktioner anvender til dagsorden produktion. Det betyder at træk på faglige kompetencer i 

form fagkonsulenter mv. på de enkelte fagområder ikke er medregnet. Ressourceforbruget 

må derfor antages at være højere end de registrerede 8.4 ÅV.

• Der vil altid være forskelle mellem de enkelte politiske udvalgs behov for politisk betjening, 

men der ses dog med de pågældende spænd, en relativ stor spredning.

• Endvidere er det vigtigt i en videre proces at have fokus på, at den politiske betjening skal 

ses i to spor. Dels den administrative som understøtter mødeaktiviteter, dagsorden styring i 

sagssystem samt generelle ad hoc forhold. Dels den fagfaglige indsats i forbindelse med 

produktion af dagsordenmateriale til politiske udvalg. 

Anbefaling

PwC vil på baggrund af ovenstående anbefale, at det analyseres nærmere, om der med fordel 

kan ske en samling af konkrete aktiviteter for politisk betjening i POL. 

Konkrete aktiviteter kan omfatte en samling af ressourcer i POL, således at centeret er 

tovholder og  ”hovedforfatter” af politiske sager for de enkelte centre. Sagsbetjeningen vil ske i 

tæt samarbejde med fagcentrerne for at sikre høj kvalitet af det faglige indhold, mens en 

samling desuden vil kunne sikre fokus på ensartet sagsfremstilling. Gennem en øget samling 

af den politiske sagsbetjening sikres således et robust niveau og dermed kapacitet således, at 

sagerne produceres i en ensartet kvalitet og til aftalte tidsfrister. Samtidigt aflastes fagcentrene 

for koordination af sagsprocessen.

På dette grundlag vurderes det, at en specialisering gennem en centralisering af 

opgavevaretagelsen i forbindelse med politisk betjening vil kunne medføre et 

effektiviseringspotentiale svarende til 0,5-1 ÅV.

ARB BID BOE BOV DOS KOF POL SOM TEK ØPE I alt

Politisk betjening total 0,2 0,1 0,6 0,6 0,7 0,6 3,2 2,0 0,9 1,0 9,9

Aktindsigt 0,0 0,0 0,2 0,3 0,1 0,3 0,2 0,0 0,3 0,0 1,4

Betjening af politikere 0,2 0,0 0,5 0,3 0,6 0,3 3,0 2,0 0,6 1,0 8,4

Tabel 6: Centrenes registrering på politisk betjening opdelt på delaktiviteter (ÅV)
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PwC

Regnskabs- og bogføringsaktiviteter
Formål

Denne side præsenterer centrenes registreringer på hovedaktivitetsgruppen 

Regnskabsaktiviteter. Denne gruppe omfatter delaktiviteterne administration af kørsel, 

bogføring og betaling, fakturering, kontantkasser, lønregnskab (ledelsestilsyn), 

regnskabsmæssig kontrol (ledelsestilsyn) samt øvrigt regnskab. Nedenfor præsenteres PwC’s

analyse af området, og på baggrund heraf anbefalinger til effektiviseringspotentialer inden for 

regnskabsaktiviteter i Hørsholm Kommune.

Analyse

• På baggrund af den kvantitative dataindsamling, er der i alt kortlagt 17,9 årsværk, som 

anvendes til regnskabsaktiviteter på tværs af de 10 centre i Hørsholm Kommune. 

• 4,0 ÅV er placeret i ØPE som central stab, mens de resterende 13,9 ÅV fordeler sig til de 

øvrige stabs- og fagcentre. Dermed er ca. 75 % af de administrative årsværk som 

anvendes til forskellige regnskabsaktiviteter, placeret decentralt i centre og borgernære 

enheder. 

• Bogføring og betaling er den delaktivitet, som har det største ressourcetræk svarende til 9,1 

ÅV. Der er dog forskelle i anvendte ressourcer til bogføring og betaling centrene imellem. 

• ARB, BOV, DOS, KOF, SOM, BOE/TEK anvender alle ca. 1,0 ÅV på bogføring og betaling. 

BID og POL er de centre, som anvender færrest ressourcer på bogføring og betaling. 

• For SOM, DOS og KOF indgår ressourcer til bogføring på institutioner mv.

• I dataindsamlingen er ligeledes opgjort en aktivitet Øvrigt regnskab hvor der i de enkelte 

centre er registreret ca. 2,6 ÅV. Der ses derfor også et meget bredt ressourcetræk på 

mange mindre regnskabsopgaver. Herunder at der også decentralt anvendes ca. 1,3 ÅV på 

faktureringsopgaver.

• I interviews og valideringsmøder med centrene er der peget på, at hvert center har 

decentrale medarbejdere, som håndterer bogføring og betaling. Afhængigt af center kan 

dette både være regnskabsmedarbejdere eller sagsbehandlere. 

• Der peges ligeledes på, at centrene oplever at bruge meget tid på bogføring og at der i 

2016 har været lavet analyser af tidsforbruget til bogføring. PwC har gennemgået dette 

materiale med henblik på vurdering af udviklingen. Det har dog været svært at 

sammenligne analysen fra 2016 med PwC’s dataindsamling, da analyserne har 

udgangspunkt i 2 forskellige dataindsamlingsmetoder. Der ses derfor en forskel mellem det 

af Hørsholm Kommune opgjorte ressourcetræk på ca. 5.1 ÅV og denne opgørelse på 9.1 

ÅV. . Forskellene kan delvis forklares ved, at der ikke er indregnet alle typer af fakturarer

med i opgørelsen fra 2016, hvor denne opgørelse medtager alle typer. 

Anbefaling

Samlet anvendes ca. 11,5 ÅV på decentrale bogføringsopgaver, fakturering samt øvrige 

regnskabsopgaver. ØPE anvender isoleret ca. 3,0 ÅV. 

PwC vil på baggrund af det omfattende decentrale niveau samt bogføringsopgaver på visse 

borgernære enheder anbefale, at udnytte en centraliseringsmodel, hvor kommunens 

bogføringsopgaver samles centralt i ØPE. Det er PwC’s generelle erfaring, at en samling af 

denne opgave kan give mulighed for at reducere antallet af anvendte årsværk. Det vil 

samtidigt være et skridt hen imod at udnytte nye digitale teknologier som Machine Learning og 

Robotics i fremtidige økonomisystemer, hvor der kan ske automatisk bogføring af store 

mængder fakturaer.

Det er desuden PwC’s erfaring, at der ved en centralisering kan ske hurtigere betaling af 

forfaldne regninger med færre morarenter til følge samt mere sikker bogføring på korrekte 

konti med færre omkonteringsprocesser til følge.

Det er PwC’s erfaring, at det er en længere proces at omlægge denne opgave i den 

kommunale driftsorganisation. Der skal dermed forventes en længerevarende indsats og 

dermed vil en fuld  økonomisk effekt først kunne ses på en længere tidshorisont på op til 1-1,5 

år alt efter omstillingens målsætning. PwC vil med ovenstående vurdere en effekt på mellem 

3-4 ÅV fuldt indfaset. Dette tal opgøres efter nuværende dataindsamling men bør analyseres 

nærmere i forhold til den tidligere analyse fra 2016.

ARB BID BOE BOV DOS KOF POL SOM TEK ØPE I alt

Regnskabsaktiviteter 
total

1,5 0,5 1,1 3,2 1,8 1,7 0,4 2,5 1,2 4,0 17,9

Administration af kørsel 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2

Bogføring og betaling 1,0 0,3 0,9 1,4 1,5* 1,0 0,3 1,0 0,2 1,5 9,1

Fakturering 0,1 0,0 0,0 0,4 0,0 0,2 0,0 0,5 0,1 0,0 1,3

Kontantkasser 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2

Lønregnskab 
(Ledelsestilsyn)

0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,5 0,1 0,0 0,9

Regnskabsmæssig kontrol 
(Ledelsestilsyn)

0,0 0,1 0,1 0,5 0,1 0,2 0,1 0,0 0,0 1,0 2,1

Øvrigt regnskab 0,2 0,1 0,1 0,5 0,2 0,3 0,0 0,5 0,8 1,5 4,1

Tabel 7: Centrenes registrering på regnskabsaktiviteter opdelt på delaktiviteter (ÅV)

*Skolesekretærernes tidsforbrug på regnskabsaktiviteter udgør 1,3 ÅV. Denne angivelse tager udgangspunkt i DOS egen opgørelse af skolesekretærernes bogføringsopgave og 

budgetopfølgning tilbage fra 2018. Opgørelsen blev foretaget inden den gennemførte 3 % reduktion af sekretærfunktionen jf. direktionens handleplan samt inden gennemførelsen af 

specialiseringen af budgetfunktionen hos skolesekretærer. De 1,3 ÅV er således justeret ift. den ændring der er sket, og afspejler samme forholdsmæssige fordeling, som i DOS egen 

opgørelse.
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Sekretariatsaktiviteter
Formål

Denne side præsenterer centrenes registreringer på hovedaktivitetsgruppen 

Sekretariatsaktiviteter. Denne gruppe omfatter delaktiviteterne arkiv og journalisering, 

elevadministration, fællespost, mødeadministration, praktisk bistand samt praktisk 

mødebistand. Nedenfor præsenteres PwC’s analyse af området, og på baggrund heraf 

anbefalinger til effektiviseringspotentialer inden for sekretariatsaktiviteter i Hørsholm 

Kommune.

Analyse

• På baggrund af den kvantitative kortlægning, er der i alt kortlagt 13,8 årsværk, som 

anvendes til sekretariatsaktiviteter på tværs af de 10 centre i Hørsholm Kommune. 

• 3,7 årsværk er placeret i ØPE og POL som centrale stabe, mens de resterende 10,1 

årsværk er fordelt på de øvrige fagcentre. Dermed er ca. 73 % af de administrative 

årsværk, som anvendes til forskellige sekretariatsaktiviteter, placeret decentralt. 

• Der ses generelt store forskelle på anvendte ressourcer centrene imellem. 

• DOS er det center, som anvender flest ressourcer på sekretariatsaktiviteter (3,2 ÅV), hvoraf 

praktisk bistand er den delaktivitet, som har det største ressourcetræk (2,2). Dette skyldes 

primært aktiviteter tilknyttet skolesekretæropgaver som er registreret her.

• POL anvender næst flest ressourcer på sekretariatsaktiviteter (3,0 ÅV). POL 

sekretariatsbetjener borgmesteren og direktionen, hvilket kan tilskrives en del af 

ressourcetrækket. Derudover peger POL på, at særligt ressourcer i forbindelse med 

praktisk bistand kan tilskrives biståen i forbindelse med diverse ad hoc opgaver som 

eksempelvis bestilling af flybilletter, funktioner som er ude af drift, installation af IT for 

politikere mm. Der peges i den forbindelse på, at dette skyldes, at IT-helpdesk ikke 

supporterer Iphone og Mac. 

• I interviews og valideringsmøder peges på, at der bruges meget tid på ad hoc og 

supporteringsopgaver. 

• Sekretariatsopgaverne er præget af mange forskellige driftsopgaver i de enkelte centre med 

distribution af fællespost og journalisering til praktisk bistand og mødebistand i betjening af 

lærer og elever på skoler til politiske møder.

Anbefaling

Det er PwC’s anbefaling med et bredt differentieret billede af sekretariatsaktiviteter, at der bør 

gennemføres yderligere analyser af følgende:

• Skalering af serviceniveauet for særligt arkiv og journalisering samt fælles post hvor det 

kan undersøges, hvorvidt der er tilrettelagt hensigtsmæssige processer internt i centrene.

• Skalering af mødeadministration og praktisk bistand til disse i organisationerne. Kan der 

laves nye arbejdsgange, serviceniveaubeskrivelser, reduktioner i mødeaktiviteter der 

reducerer forberedelser mv.

Med et samlet fokus på at skalerer serviceniveau og aktiviteter i forbindelse med møder og 

øvrig praktisk bistand i organisationen vurderes et potentiale på mellem 1-2 ÅV.

ARB BID BOE BOV DOS KOF POL SOM TEK ØPE I alt

Sekretariatsaktiviteter 
total

0,2 0,3 0,9 2,5 3,2 0,5 3,0 2,1 0,5 0,7 13,8

Arkiv og journalisering 0,0 0,0 0,6 0,5 0,2 0,2 0,6 0,5 0,3 0,6 3,4

Elevadministration 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,3 0,0 0,1 0,8

Fællespost 0,0 0,3 0,1 1,0 0,4 0,2 0,1 0,3 0,2 0,0 2,5

Mødeadministration 0,2 0,0 0,2 0,3 0,1 0,1 1,0 0,5 0,0 0,0 2,3

Praktisk bistand 0,0 0,0 0,0 0,5 2,2* 0,0 0,8 0,5 0,0 0,0 4,0

Praktisk mødebistand 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,7

Tabel 8: Centrenes registrering på sekretariatsaktiviteter opdelt på delaktiviteter (ÅV)

*Skolesekretærernes tidsforbrug på sekretariatsaktiviteter udgør 2,1 ÅV. Denne angivelse tager udgangspunkt i DOS opgørelse af skolesekretærernes bogføringsopgave og budgetopfølgning 

tilbage fra 2018. Opgørelsen blev foretaget inden den gennemførte 3 % reduktion af sekretærfunktionen jf. direktionens handleplan samt inden gennemførelsen af specialiseringen af 

budgetfunktionen hos skolesekretærer. De 2,1 ÅV er således justeret ift. den ændring der er sket, og afspejler samme forholdsmæssige fordeling, som i DOS egen opgørelse.
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Økonomistyrings- og budgetaktiviteter
Formål

Denne side præsenterer centrenes registreringer på hovedaktivitetsgruppen 

Økonomiaktiviteter. Denne gruppe omfatter delaktiviteterne analyse, budgetlægning, 

budgetopfølgning, finansiering (skatter og udligning), instrukser og vejledninger, rapportering, 

regnskabsforklaringer, resultatkontrakter samt øvrige økonomiaktiviteter. Nedenfor 

præsenteres PwC’s analyse af området, og på baggrund heraf anbefalinger til 

effektiviseringspotentialer inden for økonomiaktiviteter i Hørsholm Kommune.

Analyse

• På baggrund af den kvantitative dataindsamling er der i alt kortlagt 25,0 årsværk, som 

anvendes til økonomiaktiviteter på tværs af de 10 centre i Hørsholm Kommune. 

• Den største aktivitet er her budgetlægning og -opfølgning samt analyser, hvilket udgør 13,4 

ÅV. Heraf anvendes 6,3 ÅV i ØPE.

• Ses der på det samlede ressourcetræk til økonomiaktiviteter, udgør ØPE klart størstedelen 

med 12,4 ÅV. De resterende 12,5 ÅV er fordelt på de øvrige fagcentre. Dermed er ca. 50 % 

af de administrative årsværk, som anvendes til forskellige økonomiaktiviteter, placeret 

decentralt. 

• Der ses en generel tendens til, at de mest institutionstunge centre i gns. anvender ca. 2 –

2,5 ÅV på økonomiaktiviteter ekskl. regnskabsaktiviteter som afdækket tidligere.

• I interviews og valideringsmøder peger centrene på, at hvorvidt der er en decentral 

økonomimedarbejder tilknyttet det enkelte center, er centerets egen beslutning. Mange 

centre peger dog på, at det er af væsentlig betydning at have en god økonomimedarbejder 

tæt på det faglige arbejde. Dette ligger også i tråd med ØPE’s vurdering af behovet for, at 

kunne trække på økonomikonsulenter, der er tæt på fagområdet og dermed driften.

• Der peges imidlertid også på, at de decentrale økonomifunktioner kan være sårbare, da 

disse er tæt knyttet til medarbejdere med stærke kompetencer inden for det konkrete 

centers opgaveområde og som dermed kender driften. Dette afstedkommer desuden, at 

snitfladerne mellem de decentrale og centrale økonomimedarbejdere er meget forskellig alt 

afhængigt af centrenes prioritering af kompetencer samt erfaringsniveau hos den enkelte 

økonomikonsulent. 

• Dermed ses også, at der er forskelle i centrene på, om de afsatte ressource er fuldt 

dedikerede til enkelte personer eller om det er opgaver, der løses af flere og flere steder i 

centret.

• Der ses en Øvrige økonomiaktiviteter som opgøres til samlet 7,1 ÅV. Dette tal henviser 

primært til et større ressourcetræk i ØPE vedrørende indkøbsfunktionen på 3 ÅV samt 

opgaver i DOS knyttet til opgaver hos skolesekretærer med 1,4 ÅV.

Anbefaling

På baggrund af en relativ stor ressourceallokering til økonomiaktiviteter, herunder særligt 

budget- og analyseopgaver anbefaler PwC, at det analyseres nærmere hvorledes de enkelte 

centre prioriterer og fastlægger opgaveporteføljen hos de enkelte økonomimedarbejdere i 

centrene. Dette særligt for at sikre, at de afsatte ressourcer spiller sammen med kommunens 

generelle styringsbehov og samtidigt styrker centrenes økonomistyringsbehov og kom-

petencer til at understøtte politiske og ledelsesmæssige budgetmål og prioriteringer. 

Endvidere bør en analyse sætte fokus på en vurdering af, om økonomiressourcer og kom-

petencer kan fastlægges efter en partnerskabsmodel, hvor hvert center har 1 - 2 økonomi-

medarbejdere i eget center til at understøtte budgetmål og analyser for ledelsen, mens der 

centralt etableres et team af økonomikonsulenter, der dels understøtter kommunens samlede 

styringsbehov som i dag og dels ad hoc understøtter decentrale enheder på konkrete budget-

og analyseopgaver. Det vil betyde en delvis samling af økonomiaktiviteterne budgetlægning, 

opfølgning og analyse centralt men samtidigt en konkret skalering af opgaverne decentralt. 

Det er PwCs erfaring at der med en kombination af dels centrale ressourcer, der kan allokeres 

til konkrete indsatser på tværs af centrene og dels centrenes direkte ressourcer til opgaven, 

kan ske en optimering svarende til ca. 3,0 ÅV ved at hvert center har 1 – 2 økonomimed-

arbejdere alt efter centerets budgetstørrelse, med undtagelse af BID og POL, som under-

støttes af ØPE. Øvrige økonomiaktiviteter samles centralt i ØPE med undtagelse af aktiviteten 

instrukser og vejledninger. 

ARB BID BOE BOV DOS KOF POL SOM TEK ØPE I alt

Økonomiaktiviteter total 2,5 0,3 0,6 2,7 2,1 0,9 0,2 2,0 1,4 12,4 25,0

Analyser 0,5 0,1 0,1 0,5 0,3 0,1 0,0 0,5 0,0 2,0 4,0

Budgetlægning 0,5 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 0,5 0,4 2,0 4,3

Budgetopfølgning 0,6 0,1 0,3 0,8 0,1 0,2 0,2 0,5 0,4 2,3 5,4

Finansiering (skatter og 
udligning)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3

Instrukser og vejledninger 0,3 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,9

Rapportering 0,5 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,1 1,2

Regnskabsforklaringer 0,1 0,1 0,0 0,2 0,1 0,2 0,0 0,5 0,1 0,5 1,8

Øvrige økonomi-
aktiviteter

0,1 0,1 0,0 0,3 1,4* 0,0 0,0 0,0 0,2 5,1 7,1

Tabel 9: Centrenes registrering på økonomiaktiviteter opdelt på delaktiviteter (ÅV)

*Skolesekretærernes tidsforbrug på økonomiaktiviteter udgør 1,3 ÅV. Denne angivelse tager udgangspunkt i DOSopgørelse af skolesekretærernes bogføringsopgave og budgetopfølgning tilbage fra 
2018. Opgørelsen blev foretaget inden den gennemførte 3 % reduktion af sekretærfunktionen jf. direktionens handleplan samt inden gennemførelsen af specialiseringen af budgetfunktionen hos 
skolesekretærer. De 1,3 ÅV er således justeret ift. den ændring der er sket, og afspejler samme forholdsmæssige fordeling, som i DOS egen opgørelse.
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Øvrige administrative aktiviteter
Formål

Denne side præsenterer centrenes registreringer på hovedaktivitetsgruppen Øvrige 

administrative aktiviteter. Denne gruppe omfatter delaktiviteterne projektledelse og 

administration samt udviklingskonsulentbistand. Nedenfor præsenteres PwC’s analyse af 

området, og på baggrund heraf anbefalinger til effektiviseringspotentialer inden for øvrige 

administrative aktiviteter i Hørsholm Kommune.

Analyse

• På baggrund af den kvantitative dataindsamling er der i alt kortlagt 31,6 årsværk, der 

anvendes til øvrige administrative aktiviteter defineret som projektledelse og administration 

og udviklingskonsulentbistand.

• 15,6 årsværk er placeret i ØPE, BID og POL som centrale stabe, mens de resterende 25,3 

årsværk er fordelt på de øvrige fagcentre. Dermed er ca. 50 % af de administrative 

årsværk, som anvendes på øvrige administrative aktiviteter, placeret decentralt. De 3,0 ÅV i 

POL er årsværk til juridisk bistand mens 5 ÅV i BID er konsulenter til it-driftsopgaver. Derfor 

udgøres centrale stabes ÅV reelt 7,6 ÅV. I BOE er de 2,6 ÅV til projektledelse og 

administration fuldt finansieret af anlægsbudgettet. 

• Det samlede billede peger dermed på, at der anvendes ca. 21,0 ÅV til projektledelse og 

administration og udviklingskonsulentbistand, når der fradrages for ovenstående.

• Der er tale om en generel decentral forankring af disse ressourcer hvor samspil med 

centrale stabe er meget forskelligt, særligt ift.. POL og BID hvor det opleves, at de 

pågældende medarbejdere centralt løser opgaver, som man decentralt har svært ved at få 

støtte fra, til konkrete opgaver. 

• Centrene peger i interviews og valideringsmøder på, at der er store forskelle på, hvordan 

medarbejdere finansieres og prioriteres til disse opgaver. Det er derfor PwC’s vurdering, at 

allokeringen af ressourcer på området er differentieret pr. center til, hvad der er muligt at 

finansiere, hvilke ressourcer man har til rådighed samt hvilket fokus, der lægges på et 

givent område fra politisk eller ledelsesmæssig side.

• Der er afsat et relativt stort antal faglige konsulenter fra POL og BID til at understøtte 

fagcentre med henholdsvis it og digitalisering og i POL juridiske forhold. I interviewene 

peges der dog på, at de centrale funktioners rådgivning opleves som ad hoc. Hermed 

menes, at fagcentrerne nogen gange oplever at kunne få rådgivning, mens de andre gange 

skal søge ekstern rådgivning. 

• Det beskrives endvidere, at der ikke opleves en stærk understøttelse af den digitale 

dagsorden i centrene, som oplever selv at skulle sikre indsatser og udvikling på dette 

område.

Anbefaling

PwC vil på baggrund af ovenstående anbefale, at der sker en nærmere skalering og 

optimering af anvendelsen af projekt- og udviklingskonsulentfunktionerne i kommunen. Der 

kan bl.a. tages udgangspunkt i en central styring af udviklingsprojekter gennem en tæt 

programstyring, hvor der afsættes centrale ressourcer i tidsbegrænsede perioder hos 

dedikerede konsulenter/medarbejdere, der kan indgå i understøttende aktiviteter decentralt. 

Det er her vigtigt at der skelnes mellem generalist funktioner som eksempelvis projektledere 

og fagkonsulenter der kan understøtte fagfaglige udviklingsprojekter i decentrale og 

borgernære enheder

Ligeledes anbefales, at der afsættes ressourcer til at understøtte en mere digital 

omstillingsproces med dedikerede kompetencer hos konsulenter, der kan understøtte 

decentrale behov for udvikling af digitale løsninger. Samlet vurderes det, at der med stærk 

styring af ressourcerne og kombineret central allokering samt partnermodel vil kunne 

optimeres årsværk svarende til ca. 4,5 ÅV.

Det er vigtigt at fremhæve, at der ikke findes et egentligt optimalt og omkostningseffektivt 

niveau for projekt- og konsulentressourcer. Der ses store forskelle kommunerne imellem. 

Derfor er det vigtigt at kommunens ledelse løbende har fokus på at ressourceoptimere denne 

aktivitet ved fokus på projektstyring og ledelse, anvendt tid på projekter og andre 

udviklingsopgaver for at sikre et tæt fokus på opgaven for den enkelte konsulent og dermed 

fokus på eksekvering i opgaverne.

Tabel 10: Centrenes registrering på øvrige administrative aktiviteter opdelt på delaktiviteter (ÅV)

* BID har her registreret IT-konsulenter svarende til 5 ÅV

** POL har her registreret jurister svarende til 3 ÅV

ARB BID BOE BOV DOS KOF POL SOM TEK ØPE I alt

Øvrige administrative 
aktiviteter total

0,6 9,3 2,7 2,5 2,1 2,5 6,0 4,5 1,2 0,3 31,6

Projektledelse og 
administration (møder, 
projektstyring, mm.)

0,6 3,5 2,6 1,0 0,7 1,5 3,0 1,5 1,2 0,3 15,8

Udviklingskonsulent-bistand 0,0 5,8* 0,1 1,5 1,4 1,0 3,0** 3,0 0,0 0,0 15,8

(Analyse fortsat)

• Denne dataindsamling har ikke indhentet data på, hvor mange ressourcer centrene 

anvender på projektmedarbejdere og udviklingskonsulentbistand finansieret på andre 

fagkonti end kt. 6.45. Det er dog PwC’s vurdering, at der også på disse konti afsættes 

ressourcer i centrene.
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