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Notat - Konsulentbruk i Øvre Eiker kommune

I spørretimen 12.05.2021 ble det svart ut et spørsmål om konsulentbruk i Øvre Eiker
kommune fra representanten Astrid Røren (Sp). I svaret ble det fra kommunedirektøren
forutsatt at det var knyttet til konsulentbruk i barnevernet, men representanten Håvard
Lind (Sp) redegjorde i møtet for at det var ment som et generelt spørsmål for hele
kommunen.
Når det spørres om konsulentbruk i kommunen så kan det deles opp i 3 hovedkategorier:
1. Vikarbyråer/bemanningsbyråer – brukes ved sykdom og/eller ved kortere oppdrag
hvor det ikke er hensiktsmessig å ansette selv eller der hvor det er vanskelig å
rekruttere. Dette kan f.eks være vikarer til barnehager og saksbehandlere til
barnevernet.
2. Tjenestekjøp – spesialkompetanse hvor det ikke er mulig og/eller ønskelig for
kommunen å ha det innomhus – et eksempel her er at Øvre Eiker kommune i
salgsprosessen av Sans Soucci har leid inn landbruksmegler og konsulent for å
gjennomføre salget. Andre eksempler er tolketjenester, hvor det er helt umulig for
kommunen å ha egne ansatte som dekker alle språk.
3. Tjenestekjøp hvor kommunen har satt bort tjenesteproduksjonen til private
tilbydere. F.eks er mesteparten av det som i barnevernet er regnskapsført som
konsulenttjenester rene tjenestekjøp. Et eksempel er kjøp av barnevernstiltak i
form av avlastning eller aktiviteter.

Konto Navn
Regnskap
Regnskap ifjor
1270 Juridisk bistand
386 544
254 951
1271 Konsulent saksbehandler barnevern
1 302 125
677 385
1272 Bedriftshelsetjeneste
355 142
352 499
1278 Interne konsulenttjenester
5 907 182
4 483 768
1279 Andre konsulenttjenester
17 297 315
15 278 595
Sum
25 248 309
21 047 198
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Seksjon økonomi, innkjøp og
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Postadresse: Postboks 76, 3301 Hokksund
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Bankkonto: 8150 17 06019
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E-post: post@oeiker.no
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I 2020 brukte Øvre Eiker kommune 25,2 millioner kroner på artsgruppe 270, men det er en
liten andel av dette som er «konsulenter» i den betydning som man ofte tenker på
«konsulentbruk». Artsgruppe 270 er i KOSTRA-sammenheng benevnt som «Andre
tjenester» og hvor konsulenter en del av dette. Videre i notatet foretas det en
gjennomgang av «konsulentbruken» i hver seksjon. –
Interne konsulenttjenester er «salg» av tjenester til enheter internt i kommunen som enten
er selvkostregimer eller områder hvor andre kommuner kjøper tjenester av Øvre Eiker
kommune. Typiske tjenester som fordeles ved «salg» er regnskap, sentralbord, arkiv, it,
husleie etc. Typiske tjenester som betaler for disse tjenestene er vann- og avløp som er et
selvkostregime og lønnssamarbeidet hvor det er en kostnadsfordeling mellom Øvre Eiker
kommune, Lier kommune og Modum kommune.

Regnskap 2020
Administrasjon
4 203 220
Helse og omsorg
1 638 661
Kultur
806 871
Oppvekst
10 014 242
Samfunnsutvikling
8 585 314
Totalsum
25 248 309

Administrasjon

Administrasjonen (kommunedirektør, økonomi og service og fellestjenester) brukte i 2020
4,2 millioner kroner. Dette var:
-

Kjøp av bedriftshelsetjeneste
Skatteoppkreveren sin andel av husleie, it, sentralbord, personal, regnskap/lønn
etc.
Juridisk bistand i forbindelse med føring av sak I KOFA (klagenemnd for offentlige
anskaffelser). Innklaget av leverandør som ikke fikk kontrakten. Saken ble vunnet
og kommunen tilkjent saksomkostninger.
Bistand i forbindelse med salg av Sans Soucci (Hassel Fengsel).
IT-avdelingen.
Konsulentbistand fagsystemer – økonomissystem, arkivsystem etc.
Bistand fra Innkjøpskontoret til anskaffelsesprosesser

Helse og omsorg

Helse og omsorg brukte 1,64 millioner kroner i 2020. I stor grad var dette knyttet til kjøp av
tolketjenester (NAV, hjemmetjenester), bruk av bedriftshelsetjenesten, betaling for
tjenester fra begravelsesbyrå og bruk av KS-konsulent til kompetansehevende tiltak. Bruken
av KS-konsulent finansieres ofte gjennom OU-midler fra KS.

Kultur

Kultur benyttet i 2020 0,8 millioner kroner på «konsulenter». Dette var løypekjøring,
foredragsholdere på biblioteket, honorarer ved konserter etc.

Oppvekst

Seksjon Oppvekst brukte 10 millioner kroner på «konsulenter» i 2020.
-

Barnevernstjenesten brukte 6,4 millioner kroner, men hvor 1,3 millioner kroner var
innleie av saksbehandlere. Øvrige kostnader var tolketjenester, juridisk bistand i
noen saker, tilsyn med fosterhjem, kjøp av tiltakstjenester.
Innleie fra vikarbyråer/bemanningsbyråer i skoler/barnehager.
Tolketjenester i skoler, barnehager, familiesenteret

Samfunnsutvikling

Seksjonen brukte i 2020 8,5 millioner kroner på konsulenttjenester.
-

Vann og avløp 5 millioner kroner – betaling for interne tjenester som skal være med
i selvkostregnskapet (lønn, regnskap, it, husleie, innkjøp etc.), betaling til
Glitrevannverket IKS, Norkart, betaling for vannanalyser etc.
Tolkeutgifter (fastleger, samfunnshelse)
Innlevering av tømmer fra kommuneskogen
Bistand til kartlegging – Norsk Institutt for kulturminner

Med vennlig hilsen

Trude Andresen
kommunedirektør

