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Anvendelse af eksterne konsulenter og brugen af andre leverandører af 
særlige ydelser i 2019 
 
Som led i arbejdet med budget 2020 – 2020 fremlagde administrationen 
notat om brug af konsulenter i efteråret 2019. Opgørelsen indeholdt 
imidlertid kun en række kategorier. Kommunalbestyrelsens besluttede den 
27. januar 2020, at administrationen fremover én gang årligt, som 
baggrundsmateriale til vedtagelsen af budget, opgør og offentliggør 
kommunens samlede brug af konsulenter m.v. Kommunalbestyrelsen har 
pålagt administrationen at orientere om, hvordan det implementeres. 
 
I forlængelse heraf fremlægges statusnotat vedrørende forbrug relateret 
til eksterne konsulenter m.v. i 2019.  
 
Opgørelsen omfatter både drifts- og anlægssiden og tegner sig for et 
samlet forbrug på 31,3 mio. kr. i 2019. Der findes ikke på nuværende 
tidspunkt en fælles kommunal opgørelsesmetode og de enkelte 
kommuners opgørelser vil dels variere efter hvilke kategorier der 
medtages, dels variere efter hvordan man definerer eksterne konsulenter 
m.v.   
 

 
 
Administrationen har tidligere opgjort udgiften i 2016-18 til eksterne 
konsulenter m.v. og udgiften hertil udgjorde i gennemsnit 5,7 mio. kr. 
årligt med udgangspunkt i de 5 hidtidige anvendte kategorier. En 
tilsvarende opgørelse for 2019 peger på et forbrug på 6,1 mio. kr. i 2019.  

Kategori 2019 (tkr.) Hidtidige anvendte kategorier Udvidet kategorier
IT -                                                       2.991                                                     
Økonomi og effektivisering 699                                                      -                                                         
Analyserapporter 1.594                                                   
Organisation 2.851                                                   -                                                         
Medie og journalistik 190                                                      -                                                         
Tolke og mentor -                                                       2.186                                                     
Byggeri og anlæg -                                                       9.029                                                     
Advokater 795                                                      -                                                         
Læger -                                                       1.170                                                     
Borgerrettet ydelser -                                                       9.274                                                     
Andet -                                                       564                                                        
I alt 6.130                                                   25.215                                                  

Alle kategorier 31.345                                                  
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I forbindelse med opgørelsen af eksterne konsulenter m.v. i 2019 er 
antallet af kategorier udvidet med 6 kategorier og forbruget i 2019 til disse 
kategorier var 25,2 mio. kr. Der er således anvendt en bred definition af 
eksterne konsulenter m.v., idet også andre former for eksterne 
leverandører m.v. er medtaget – f.eks. byggerådgivere, tolke, læger m.v.  
 

Nedenfor beskrives kort anvendelsen af de eksterne konsulenter m.v. 
inden for de enkelte kategorier: 
 
IT 
Der er primært tale om såkaldte hosting-udgifter vedr. driften af visse dele 
af kommunens IT-infrastruktur, men der er også tale om bistand til 
udvikling, implementering af nye it-systemer m.v. 
 
Økonomi og effektivisering  
Omfatter hovedsageligt revision af kommunens overordnede regnskab, 
men omfatter også økonomisk sparring og rådgivning.  
 
Analyserapporter 
Kategorien omfatter hovedsageligt analyser vedr. fokusområder forud for 
budgetforhandlingerne 2020-2023. Desuden indgår analyse af 
ejendomsområdet (Velfærd Frem For Mursten) i kategorien.  
 
Organisation 
Kategorien omfatter bl.a. opkvalificering, fagsparring og uddannelse af 
personale.  
 
Medie og journalistik 
Omfatter bl.a. bistand til udarbejdelse af logo, medieovervågning og 
materiale vedr. tilflytterkampagne.  
 
Tolke og mentor 
Kategorien omfatter tolke- og mentorbistand på primært 
beskæftigelsesområdet.  
 
Byggeri og anlæg 
Kategorien omhandler anlægsområdet og vedrører byggeteknisk, 
arkitektonisk og juridisk rådgivning ifm. kommunens anlægsopgaver.  
 
Advokater 
I denne kategori indgår juridisk bistand til bl.a. inhabilitetsspørgsmål i 
sagsbehandlingsforhold, omlægning af privat fællesvej/vejretssag og 
arbejdsskade.   
 
Læger 
Kategorien omfatter lægeerklæringer og lægelige vurderinger på primært 
beskæftigelsesområdet. 
 
 



 

 

  
Vedrørende Brugen af eksterne konsulenter Notat 

  

 

3/3 

Borgerrettede ydelser 
Kategorien omfatter hovedsageligt det specialiserede børne- og 
voksenområde samt beskæftigelsesområdet, og kan bl.a. vedrøre indsatser 
til borgere, som kommunen ikke har specialviden til at kunne håndtere i 
eget regi.  
 
Andet 
Omfatter bl.a. brug af eksterne konsulenter til tilsyn på plejehjem.  
 
Det videre arbejde 
Opgørelse af forbrug af konsulenter og andre leverandører fremlægges 
ligeledes for Økonomiudvalget. 
 
Der er i regi af KL iværksat et fælleskommunalt arbejde med at opgøre 
anvendelsen af eksterne konsulenter m.v. Administrationen anbefaler at 
Hørsholm Kommune fremadrettet følger denne opgørelse, når den 
foreligger, så kommunens anvendelse af eksterne konsulenter m.v. 
fremadrettet kan sammenlignes med andre kommuners anvendelse.  
 
Herudover foreslår administrationen, at en øget gennemsigtighed i forhold 
til brugen af eksterne konsulenter m.v. følges op med et ledelsesmæssigt 
fokus på at sikre en optimering af brugen af konsulenter på drift og anlæg. 
Det kan ske ved en række fokusområder, der også forelægges for 
Økonomiudvalget. 
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