
Rådmannens svar på innkomne spørsmål vedrørende forslag 
til Strategi- og handlingsplan 2020-2023 
 

 
Rødt har stilt følgende spørsmål til budsjettforslaget: 
 
1. Hvor mye er det brukt på innleide konsulenter i henholdsvis Ski og Oppegård kommune hittil i år? 
 
Svar: 
Når det gjelder bruken hittil i år, kan det være greit å dele det opp i hvor mye som er brukt til innleie i ordinær 
drift og hvor mye som er brukt til innleie i prosjekter i forbindelse med sammenslåingsprosessen. 

 

 
Drift Oppegård Investeringer Oppegård 

  
Andre 

tjenester/ 
«konsulenter»  

Vedlikehold, 
bygg/anlegg  

Service-
avtaler  

Andre 
tjenester/ 

«konsulenter»  

Nybygg, 
bygg/anlegg  

Service-
avtaler  

2019 jan-
aug 5,8 

 
37  - 32,1 - - 

Herav 
knyttet til 
Nordre 
Follo 2019 
jan-aug 1,4  - - 3 ,1 - - 

 
  

 
Drift Ski Investeringer Ski 

  
Andre 

tjenester/ 
«konsulenter»  

Vedlikehold, 
bygg/anlegg  

Service-
avtaler  

Andre 
tjenester/ 

«konsulenter»  

Nybygg, 
bygg/anlegg  

Service-
avtaler  

2019 jan-
aug 19,6 16,2 - 36,4 117,6 - 

Herav 
knyttet til 
Nordre 
Follo 2019 
jan-aug 1,1 - - 0,9 - - 
 
 
2. Hva er satt av til bruk til innleide konsulenter i Nordre Follo i 2020. 
  

Svar: 
Nordre Follo kommune har et omstillingsbehov i drift på om lag 600 mill kr i planperioden gitt at 
investeringsnivået fra Oppegård og Ski kommune videreføres som vedtatt inneværende års 
økonomiplaner. Dette betyr at det må være høyt fokus på kostnadskontroll for alle typer utgifter – 
også kjøp av konsulenttjenester.  Konsulenttjenester brukes både til løpende drift og til planlegging 
og prosjektering av investeringer. Detaljbudsjetteringen for 2020 er ennå ikke klar, så det er 



ikke mulig å oppgi noe eksakt budsjettall nå. I tillegg er det ikke uvanlig at kjøp av konsulent og 
innleie av personal kommer som en følge av akutte hendelser eller som følge av at 
nøkkelmedarbeidere blir syke eller slutter, og at det tar tid å erstatte disse.  
Kjøp av tjenester vil i stor grad være begrenset til de tilfeller der tjenestene vurderer at kost-/nytte for 
tjenesteproduksjonen er bedre ved kjøp av tjenesten, fremfor å etablere den som en del av den 
ordinære tjenesten. Flere av tjenestekjøpene er av en slik karakter at det vil representere en betydelig 
kapasitetsreserve å etablere kompetansen i egen  
organisasjon (fordi behovet er spesialisert/forbigående), og at kompetansen er så spesialisert at det 
ikke vil være mulig å vedlikeholde kompetansen innenfor egne fagmiljøer. 
 
I Nordre Follo vil fagmiljøene bli større, og det kan få den effekten at behovet for å leie inn spesiell 
kompetanse kan bli mindre. Det vil imidlertid stadig være områder der f.eks. lovverk er så komplekst 
at det ut ifra en risiko- og kost/nytte-vurdering er mest hensiktsmessig at man bruker ekstern 
kompetanse. Et eksempel på dette kan være juridisk rådgiving til komplekse problemstillinger rundt 
utbyggingsavtaler.  
 
Nordre Follo skal gjennomføre mange kompliserte investeringsprosjekter de kommende årene, og det 
vil da være behov for å bruke konsulenter til planlegging, prosjektering, etc.  
 


