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Kan opgaven løses mest omkostningseffektivt i den offentlige sektor?

I vurderingen af om den offentlige sektor skal løse en opgave selv, bør den økono-
miske side heraf også inddrages. Det skal gøres ved at indregne alle relevante om-
kostninger, der vil være ved en intern løsningsmodel. Ud over direkte og indirekte 
lønomkostninger vil det være omkostninger som eksempelvis overhead, projekt-
styring, produktivitetsnedgang blandt eksisterende medarbejdere og omkostninger 
til evt. rekruttering af nye medarbejdere mv. 

Nogle omkostninger vil kun være relevante såfremt man fritager en medarbejder i 
den offentlige sektor til at udføre opgaven, andre omkostninger vil alene være rele-
vante, hvis man vælger at ansætte en ny medarbejder, jf. figuren.

Omkostninger ved løsning af opgave i den offentlige sektor

Overhead

Produktivitets-
tab

Overhead: Omkostninger til overhead inkluderer blandt andet lokaler, IT 
og øvrige tekniske faciliteter samt ledelse.

Projektledelse

Projektledelse: Der vil desuden være en omkostning forbundet med styring 
af projektet. Når opgaven løses af den offentlige organisation, vil denne 
omkostning påhvile organisationen og bør derfor indregnes i de samlede 
omkostninger. Omkostningen vil ofte være en del af lønomkostningen, men 
følger ikke nødvendigvis den samme person, som løser selve opgaven.

Produktivitetstab: I det tilfælde, hvor en nøglemedarbejder frigøres fra sine 
eksisterende opgaver for at deltage i et nyt projekt, vil den offentlige 
organisation antageligt opleve en produktivitetsnedgang i det team, 
nøglemedarbejderen kom fra. Dette kan ske gennem forsinkelser i andre 
projekter, manglende sparring og fleksibilitet osv. Dertil kommer, at 
medarbejderen kan have haft en ledende rolle, hvorfor vedkommendes 
fravær kan mindske fokus på ledelse.

Direkte løn

Indirekte løn

Aflønning: Den samlede lønomkostning består af to dele: Den direkte løn 
består af den lønandel, som går direkte til projektet. Dertil kommer den 
indirekte løn, som er omkostningen til løn i forbindelse med eksempelvis 
administrativ tid, sygdom, ferie og andet fravær, interne møder, dokumenta-
tion mv. Fordelingen mellem projekttid og intern tid varierer naturligvis 
mellem de forskellige arbejdspladser/projekter. I arbejdstidsstudier opgøres 
intern tid ofte til over 30 pct.

Rekruttering/
efteruddannelse

mv.

Rekruttering/efteruddannelse mv.: I det tilfælde hvor der ansættes en ny 
medarbejder til at løse opgaven, skal omkostninger til rekruttering af de 
rigtige kompetencer herunder omkostninger til opslag, søgning, udvælgelse, 
test og interviews medregnes. Hertil kommer evt. kurser og uddannelses-
forløb samt omkostninger i forbindelse med sidemandsoplæring. Dertil 
kommer øvrig efteruddannelse.

” 
Den økonomiske side af 
opgaven skal inddrages i en 
vurdering af, hvor opgaven 
skal løses.
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Nedenfor vises en skitse til en beregner til omkostningsvurderingen ved at løse en 
given opgave internt i den offentlige sektor. Med beregneren er det muligt at estime-
re, hvad de samlede omkostninger er ved at løse en given opgave internt. 

Omkostning ved løsning af opgave internt i den offentlige sektor

Løn Estimeret timeforbrug på opgaven 
Andel af timeforbrug til intern tid (eks. ”30 pct.”)
Samlet timeforbrug inkl intern tid

–
–
–

Lønomkostning pr. time til medarbejder  
(samlet timefortjenest)

Lønomkostning i alt

–

–

Overhead Overheadomkostning pr. medarbejder

Overheadomkostning i alt

–

–

Produktivitetstab Gennemsnitlig lønomkostning for berørte medarbejdere  
pr. time (samlet timefortjeneste)
Antal berørte medarbejdere
Estimeret gns. produktivitetstab i pct. (eks. ”7 pct.”)

Omkostning ved produktivitetstab i alt

 
–
–
–

–

Rekruttering, oplæring,  
kurser mv.

 
Estimerede omkostninger til rekruttering, oplæring, 
kurser og øvrig efteruddannelse. –

Øvrige omkostninger 
(eks. projektledelse, uforudsete 
udgifter, forsikringer mv.) Øvrige omkostninger i alt –

Omkostninger i alt –

” 
Omkostningsvurderingen skal 
ud over direkte og indirekte 
løn indeholde omkostninger 
som eksempelvis overhead, 
projektstyring, produktivitets
nedgang blandt eksisterende 
medarbejdere og omkostnin
ger til nyrekruttering.


