NOTAT
Udgifter til eksterne konsulentydelser i Viborg Kommune 2013
I forbindelse med blandt andet udarbejdelsen af prioriterings- og effektiviseringskataloget har der været fokus på udgifterne til eksterne konsulentydelser, herunder hvor store disse udgifter er.
På denne baggrund er der blevet lavet et udtræk fra kommunens indkøbssystem med en bruttoliste over
samtlige udgifter til eksterne konsulent- og rådgivningsvirksomheder i 2013:

Kategori
Teknisk rådgivning og bistand ved byggeri og anlæg i alt
Anden konsulentbistand i alt
Beskæftigelse -anden aktør
Management, HR og PR
Konkurrenceudsættelse
Oversættelser og tolkeydelser
Advokatbistand
Sikkerhed og overvågning (Vægter)
Pædagogisk og Psykologisk rådgivning
Revision - Andre
Grafisk design
Rådgiver/ konsulent - Sundhed og Arbejdsmiljø
Forsikringsrådgivning (kontraktbelagt)
Revision (kontraktbelagt)
Flytteservice
Rådgiver/ konsulent - IT
Arkivering og konservering
Ejendomsmægler
TOTAL

Viborg Kommune
23.779.733

Randers Kommune
13.627.544

26.027.696
9.807.435
4.977.913
2.096.651
1.537.121
1.258.404
1.254.261
1.190.363
941.885
619.840
479.624
445.910
443.115
401.813
297.564
264.798
11.000
49.807.428

30.658.389
7.041.000
2.979.790
Ukendt
784.173
4.548.991
1.061.586
4.764.026
274.388
1.321.121
ikke kategoriseret
6.317
1.186.750
890.738
4.504.495
1.240.014
55.000
44.285.933

Ud af de i alt ca. 49,8 mio. kr. udgør den tekniske rådgivning og bistand i forbindelse med byggeri og anlæg
den største post på ca. 23,8 mio. kr. For dette område er der allerede udarbejdet et forslag i prioriterings- og
effektiviseringskataloget (jvf. forslag nr. 68), hvor man ved at ”insource” konsulentopgaver kan opnå en besparelse på 1 mio. kr. årligt.
Herudover udgør udgifterne til anden aktør på beskæftigelsesområdet ca. 9,8 mio. kr. En række opgaver på
beskæftigelsesområdet varetages af en anden aktør som følge af den gældende lovgivning og den måde,
man i øvrigt har valgt at tilrettelægge beskæftigelsesindsatsen på.
Udgifter til konsulentydelser i forbindelse med konkurrenceudsættelse af forskellige kommunale opgaver udgør i denne forbindelse 2,1 mio. kr. I forbindelse med konkurrenceudsættelsesprocesser er det ofte nødvendigt at inddrage ekstern specialviden, idet personerne med interne viden på området selv er en del afdelingen eller området som sendes i udbud, og dermed blandt andet selv er med til at afgive kontrolbud.

Endelige er der i forhold til revision samt forsikringsrådgivning indgået kontrakter (efter forudgående udbud),
hvorfor disse ydelser ikke kan hjemtages.
Når disse specifikke kategorier fraregnes giver dette en rest på ca. 13,2 mio. kr., hvoraf udgifter vedr. ”Management, HR og PR” udgør knap 5,0 mio. kr. Dette beløb er igen sammensat af en lang række ydelser fra
forskellige konsulentvirksomheder og til forskellige dele af den kommunale organisation.
Som det fremgår af tabellen på forrige side, så er de tilsvarende tal for Randers Kommune til sammenligning
blevet indhentet.
Randers Kommune anvendte i 2013 i alt ca. 44,3 mio. kr. på eksterne konsulentydelser – altså lidt under de
samlede udgifter i Viborg Kommune. Særligt i forhold til teknisk rådgivning i forbindelse med byggeri og anlæg har Randers Kommune haft lavere udgifter end Viborg Kommune. Dette hænger blandt andet sammen
med, at Randers Kommune i 2013 har haft et lavere anlægsniveau end Viborg Kommune.
Når man ser bort fra udgifterne til teknisk rådgivning og bistand, så har Randers Kommune samlede udgifter
for ca. 30,7 mio. kr. hvilket er 4,6 mio. kr. over Viborg Kommunes tilsvarende udgifter. Herudover har Randers ikke opgjort deres udgifter i forbindelse med konkurrenceudsættelse – og har umiddelbart ikke gennemført egentlige konkurrenceudsættelser i 2013.
Det er særligt udgifterne til advokatbistand samt pædagogisk og psykologisk rådgivning, hvor Randers
Kommune har højere udgifter end Viborg Kommune.
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