
 
   

 
 
 
 
 
Kære Emil Moselund 
 
Tak for din henvendelse af d. 7/2 2022, hvor du har stillet spørgsmål til 
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen vedrørende brug af eks-
tern konsulent i forbindelse med Beskæftigelses- og Integrationsudval-
gets udarbejdelse af ny vision. 
 
Spørgsmål 1 
Hvorfor hyrer man en ekstern konsulent?  
 
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens svar  
Forvaltningen vurderer, at en ekstern facilitering af udarbejdelsen af en 
ny vision vil give den bedste proces. Formålet med drøftelsen er at få 
skabt så åben en proces som muligt, og det kan en ekstern konsulent, 
som har en udefrakommende indfaldsvinkel på beskæftigelses- og inte-
grationsområdet, kunne understøtte. En ekstern konsulent kan bidrage 
med et mere overordnet blik på fagområdet, som giver andre perspek-
tiver og vinkler på den politiske formulering af en vision.   
 
Det har været et væsentligt kriterie i valget af konsulent, at denne har vi-
den om beskæftigelses- og integrationsområdet. Forvaltningen har 
gode erfaringer med at bruge en ekstern konsulent til at facilitere for-
skellige processer, herunder erfaringer med den konkrete konsulent-
virksomhed.  
 
Spørgsmål 2 
Hvad bliver omkostningerne mod at bruge én internt fra BIF eller en an-
den forvaltning? 
 
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens svar  
De samlede udgifter til en ekstern konsulent er 100.000 kr. Dette beløb 
dækker planlægnings- og rådgivningsmøder, sparring på oplæg, facili-
tering og mødeledelse af de fire drøftelser i udvalget samt forberedelse 
og projektledelse. Der er ikke aftalt et konkret timetal for at løse opga-
ven. 
 
I forvaltningens indstilling var det et selvstændigt formål at benytte en 
ekstern konsulent. Af den grund, og fordi der ikke er aftalt konkret 
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timetal for opgaven, kan forvaltningen ikke lave en retvisende sammen-
ligning af, hvad en intern facilitering ville koste. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Jeppe Bøgh Andersen 
Kst. administrerende direktør  


