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Det centrale element for offentlige ledere er at sikre, at en given opgave løses bedst 
muligt. Det er derfor vigtigt, at der i den offentlige sektor er udarbejdet en strate-
gi for, hvornår man bruger eksterne rådgivere, og hvornår man løser opgaverne 
internt i organisationen. Netop ved at sikre sig den bedste opgaveløsning og ved at 
stille krav til værdiskabelsen kan den offentlige sektor blive en vigtig drivkraft for 
innovation og nytænkning i hele samfundet.

Forud for en beslutning om, af hvem og hvordan en given opgave i den offentlige 
sektor bør løses, er det vigtigt at få en klar afgrænsning af det behov, som opgave-
løsningen skal udfylde, da behovsafklaringen er med til at sætte rammen for den 
videre proces. 

Følgende fire afklarende punkter bør som minimum indgå i en afklaringsproces, 
men der vil givetvis være flere relevante punkter afhængig af projekttype og kon-
tekst:

ForankringsbehovØnske og behov for
nytænkning og innovation

Investerings-
og risikovillighedLøsningshorisont

Ønske om og behov for nytænkning og innovation
Den offentlige sektor køber i stigende grad strategisk ind og gør sig derfor klart, 
hvilket behov opgaveløsningen skal udfylde. Derfor kan et ønske om en mere inno-
vativ serviceleverance eller nytænkning i den eksisterende praksis være styrende 
for, hvilken opgaveløsning der efterspørges. Det kan derfor være en fordel, at det på 
forhånd overvejes, hvor meget den konkrete opgaveløsning må påføre af ændringer 
i den offentlige organisation.

Forankringsbehov
Er der tale om en opgave, der blot skal løses én gang, vil der sandsynligvis ikke være 
et stort behov for, at medarbejderne i den offentlige organisation erhverver sig de 
kompetencer, som de eksterne opgaveløsere besidder. Omvendt, hvis projektet 
har til formål at ændre på de processer, institutionen til dagligt arbejder under, kan 
der være et stort behov for, at medarbejderne tilegner sig de nødvendige metoder, 
værktøjer eller viden.

Skal opgaven løses  
eksternt eller internt?

” 
Den offentlige sektor bør  
udarbejde en strategi for, 
hvornår man bruger eksterne 
rådgivere. Herefter skal fire 
afklarende punkter belyses.
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Løsningshorisont
Hvor akut behovet for en løsning er, og derfor hvor lang tid løsningen må tage at 
implementere, er relevant i denne sammenhæng. I tilfælde af at der er brug for en 
hurtig afklaring og løsning, kan en ekstern rådgiver i nogle tilfælde være at fore-
trække, da de har fleksibiliteten til at sammensætte et hold af rådgiver hurtigt og ef-
fektivt. Omvendt kan en intern løsning være mest hensigtsmæssig, hvis der blandt 
de offentlige medarbejdere opbygges erfaring og kompetencer, som den offentlige 
enhed vil få brug for fremover.

Investerings- og risikovillighed
Hvor stor en investering, man har mandat til at foretage, er afgørende for valg af 
løsning, og hvilke kompetencer der bringes i spil. Ved omkostningstunge projekter 
vil der ofte være en længere tilbagebetalingstid end ved mindre projekter og derfor 
også en højere risiko. Hvor stor en risiko, organisationen er villig til at tage, og hvor 
meget ansvar den vil tage for selve opgaveløsningen og projekthåndteringen, er 
ligeledes en vigtig del af den indledende afklaring.

Når der er skabt klarhed om behov og muligheder, vil man i nogle tilfælde kunne 
afgøre, om opgaven bør løftes i eget regi, eller om der er behov for at søge ekspertise 
blandt eksterne rådgivere. 

Beslutningsmodel 
I den offentlige sektor kan man med udgangspunkt i behovsafklaringen i beslut-
ningsmodellen nedenfor skabe klarhed over følgende spørgsmål:

A. Kan vi løse opgaven, eller dele af opgaven, i eget regi?

B. Kan vi løse opgaven mest omkostningseffektivt i eget regi?

C. Hvilken rolle kan eksterne rådgivere spille i opgaveløsningen?

D. Ønsker vi at kunne løse opgaven i eget regi?

 
Beslutningsmodellen skal læses på følgende måde:  
 
Indledningsvist afgøres det:

A) Om opgaven overhovedet kan løses i eget regi, herunder vurderes om 
de rette ressourcer er til stede på det relevante tidspunkt? Er dette en 
mulighed, undersøges det, 

B) Om det er mest omkostningseffektivt at løse opgaven selv, eller om en 
ekstern løsning er mest omkostningseffektiv. Når man frem til sidst-
nævnte, har man således mulighed for 

C) At bruge eksterne rådgivere enten som ressourcepersoner eller som 
løsningsudviklere. 

” 
Der skal ske en afklaring af,  
i hvilket omfang der er et 
ønske og behov for nytænk
ning og innovation i opgaven, 
hvilket forankringsbehov og 
løsningshorisont, man har,  
og samtidig også hvilken  
investerings og risikovillig
hed, man har, når opgaven 
skal løses.
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Her skal ordet løsningsudviklere forstås som personer, der hyres til at udvikle en 
skræddersyet løsning eller et koncept til den offentlige institution. Kommer man 
i spørgsmål A) frem til, at opgaven i udgangspunktet ikke kan løses i eget regi, kan 
man således enten vælge D) at ansætte de nødvendige personer eller (som før) at få 
opgaven løst i samarbejde med eksterne rådgivere. Ved at skabe klarhed om disse 
fire spørgsmål, er det muligt at afgøre, hvilken løsningsmodel der er mest hensigts-
mæssig i forhold til en given opgave.

Den samlede investeringsomkostning ved at ansætte personer med de efterspurgte 
kompetencer kan bestemmes ud fra omkostninger til rekruttering, uddannelse/
kurser mv., direkte og indirekte løn samt overhead. Det kan eventuelt sættes over 
for et konkret tilbud fra en rådgivervirksomhed for at have et sammenlignings-
grundlag at træffe beslutningen ud fra.

A: Kan vi løse opgaven, eller 
dele af opgaven i eget regi?

C: Hvilken rolle kan eksterne
rådgivere spille i opgaveløsningen?

Vi løser opgaven
i egen drift

Vi ansætter en person til 
at løse opgaven

Vi løser opgaven
i samarbejde med

rådgiver

Rådgiverens rolle som
ressourceperson

Rådgiverens rolle som
løsningsudvikler

B: Kan vi løse opgaven mest
omkostningseff. i eget regi?

D: Ønsker vi at kunne løse 
opgaven i eget regi?

” 
Beslutningen om en opgave 
skal løses i eget regi, ved at 
nyansætte eller ved at løfte 
opgaven i samarbejde med  
en rådgiver kan afgøres ved 
hjælp af en række steps.


