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Eksterne konsulentydelser

Hvilke råderumsforslag og/eller budgetønsker relaterer til fokusområdet:
Ikke relevant.

Nærmere beskrivelse af fokusområdet: 
På mødet den 27. januar 2020 besluttede kommunalbestyrelsen, at 
administrationen fremover én gang årligt opgør og offentliggør 
kommunens samlede udgifter til eksterne konsulenter, herunder 
advokater. Kommunalbestyrelsen pålagde administrationen at orientere 
om proces for implementering.

Nærmere beskrivelse af de økonomiske potentialer:
Kommunens anvendelse af eksterne konsulenter ses på alle fagområder og 
organisatoriske niveauer. 

I forbindelse med budgetlægningen af budget 2020-2023 er omfanget af 
anvendelsen af konsulenter blevet undersøgt for perioden 2016-2018. 
Opgørelsen nedenfor viser overordnet set et stort fald i anvendelsen af 
eksterne 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.

2016: 9,1 mio. kr.
2017: 4,1 mio. kr.
2018: 4,0 mio. kr.

Bemærk venligst, at der i ovenstående opgørelse ikke er medtaget en 
række udgifter som fx udgifter til anlægsrådgivning mv.

Anvendelsen af konsulenter finder bl.a. sted i situationer, hvor kommunen 
ikke er besiddelse af en specifik faglig knowhow 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.
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Anvendelsen af konsulenter kan desuden 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.

Med henblik på mere transparens og et bedre overblik for både folkevalgte 
og borgere samt muligheden for at klæde kommunalbestyrelsen bedst 
muligt på til at budgetlægge det bedst mulige budget anbefaler 
administrationen 5 konkrete målsætninger, når Hørsholm Kommune 
fremadrettet skal vurdere anvendelse af eksterne konsulentydelser:

1. Gennemsigtighed ved brug af konsulenter
Åbenhed om kommunens brug af konsulenter vil give direktionen 
såvel som politikere det fulde overblik over forbruget således, at 
der løbende kan træffes ledelsesmæssige og politiske vurderinger 
om udgiftsniveau.

2. Gode priser ved brug af konsulenter
Løbende opfølgning på konsulentfaktura vil øge muligheden for 
optimererede kontrakter således, at kommunen kan få bedre 
konsulentpriser ved f.eks. at lave rammeaftaler på flere 
behov/områder under et.

3. Mulighed for om rådgiveransvar kan skærpes
Administrationen skal løbende vurdere om kommunen 
kontraktuelt kan skærpe eksterne konsulenters ansvar i forhold til 
mangelfuld rådgivning. F.eks. have et økonomisk konsekvensvinkel 
indarbejdet i kontrakten.

4. Saglig udvælgelse af konsulenter
Direktionen i kommunen skal sikre, at valg af konsulenter altid sker 
efter faglig og optimal udvælgelse.

5. Løbende vurdering af om opgaver løses bedst af konsulenter eller 
internt
Direktionen skal med den nye oversigt over forbrug af konsulenter 
løbende vurdere, om opgaven bedst og billigst løses ved brug af 
eksterne konsulenter eller ved intern opgaveopløsning. Altså om 
det i højere grad kan betale sig at in source opgaverne, frem for at 
de løses af eksterne konsulenter.

Således får politikerne et indblik i, hvordan administrationen bruger penge 
på konsulenter. 
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For administrationen vil det betyde, at de skal være endnu skarpere på, 
hvilke opgaver kommunen kan løse intern i kommunen. 

I nogle tilfælde har kommunen måske ikke en kvalificeret intern ressource 
og derfor kan en ekstern konsulent være en god løsning. 

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

Derfor vil anvendelse af eksterne konsulenter fremover ske efter en nøje 
vurdering.

Analyse:
Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget én gang årligt til 
udvalgsmødet i august præsenteres for:

- En overordnet oversigt over udgiftsniveau, opdelt efter fagudvalg
- En detaljeret oversigt pr. fagudvalg, opdelt efter leverandør. Disse 

udgifter vil være inddelt efter 8 kategorier:
o IT
o Rekruttering, intern uddannelse og HR
o Økonomi og effektivisering
o Organisationsanalyser
o Medie og journalist
o Tolke- og mentorbistand
o Byggeri og anlægsrådgivning
o Advokater
o læger

Ekstern rådgivning forud for beslutning om konkrete anlægsbudgetter vil 
indgå i opgørelsen. Derimod vil konsulentydelser vedrørende budgetlagte 
anlægsprojekter, f.eks. i forbindelse med projektering ikke indgå i 
opgørelsen idet, at det anses som en ekstern personaleforudsætning for 
gennemførelse af anlægsprojektet sammenlignet med ansættelse af en 
projektleder in house.

På nuværende tidspunkt har kommunen analysesystemet True Analyzer, 
som ville kunne generere en opgørelse.

Sammenhæng med borgerne, personale og kvalitet:
Der er en høj faglighed i kommunen og mange dygtige medarbejdere. 
Derfor er der potentiale til at løse opgaver uden brug af eksterne 
konsulenter.  Brug af flere interne ressourcer betyder, at opgaven udføres 
”tættere” på dagligdagen og dermed vil det kunne øge f.eks. antallet af 
realiserbare råderumsforslag.
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Perspektiver ift. kommunens børneliv, byliv og bæredygtighed:
Ikke relevant.

Evt. forslag til budgetaftale tekst vedrørende fokusområdet:
Aftaleparterne er enige om, at administrationen fremover én gang årligt 
opgør og offentliggør kommunens samlede udgifter til eksterne 
konsulenter. 


