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NOTAT Finanskomiteen 24. april 2019 – Kjøp av 

konsulenttjenester.  

Administrasjonen har tatt utgangspunkt i regnskapene for 2016-2018 på KOSTRA-art 

270 Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon).  Notatet har som formål å gi innsikt i 

hvilke tjenester kommunen kjøper. Kjøp av konsulenttjenester er en del av KOSTRA-art 

270 Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon). Denne arten er en slags samlepost 

for mange tjenester som er en del av kommunens egenproduksjon. Når man skal vurdere 

kommunens bruk av konsulenttjenester er det derfor viktig å skille ut de øvrige 

tjenestene som er ført på denne KOSTRA-arten.  

Kostrahjelp.no er et hjelpemiddel kommunen anskaffet for å gi bistand i vurdering av 

blant annet bruk av KOSTRA-arter og KOSTRA-funksjoner. Verktøyet gir informasjon og 

veiledning ut over regjeringens KOSTRA-veileder. Kostrahjelp har følgende definisjoner 

for KOSTRA-art 270 Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon): 

Kjøp som inngår i kommunens egenproduksjon og som ikke naturlig hører inn under andre arter 
kan regnskapsføres her, jf. KOSTRA-SPM 09-030. 

Dette kan f.eks. være: 

 juridisk bistand, utgifter til advokattjenester 

 konsulenttjenester og andre rådgivningstjenester - se også art 165 for utbetaling 
av opplysningspliktige (tidl. oppgavepliktige) konsulenthonorar, jf. KOSTRA-SPM 10-037 

 taksering, f.eks. utgifter til taksering av eiendom, tomt mv. 

 kontrolloppgaver, f.eks. skjenkekontroll, tilsyn med salg av tobakksvarer mv, gjelder også 

intern kontroll (IK) mv., jf. KOSTRA-SPM 14-019 

 generelle rådgivningstjenester i forbindelse med forvaltning, drift og vedlikehold, jf. KOSTRA-
SPM 09-035, KOSTRA-SPM 11-004 

 vikartjenester som kjøpes, og som ikke inngår under art 010 eller art 165, eksempelvis kjøp fra 
vikarbyrå 

 tilskudd til pensjonskontoret og betaling for aktuarberegninger (jf KOSTRA-spm 10-035) 

Merk! Opplysningsplikt (tidl. oppgaveplikt) for oppdragsgiver og oppdragstaker, 
jf. skatteforvaltningsforskriften § 7-6-1, med unntak som følger av skatteforvaltningsforskriften § 
7-6-4. Se også gjennomføring av opplysningsplikten 

Stikkord: 
administrasjonspremie, advokathjelp, advokathonorar, begravelsesbyrå, bemanningsbyrå, 
boligtaksering, brannkontroll, brannvernkurs, brukerstøtte, datahjelp, datakonsulent, datakontakt, 

datasupport, datatjenester, designer, eiendomsmegler, elektrotjenester, elkontroll, fagsupport, 
ferievikar, frilans som er selvstendig næringsdrivende, gdpr-rådgivning, hjelp med innkjøpsavtale, 
IT-konsulenter, juridiske tjenester, kalibrering av måleinstrumenter, kartdata, konsulentbistand, 
konsulenthjelp, konsulentlønn, konsulenttjenester, kontofører, kontraktsarbeid, kurs, layout, 
layouthjelp, lege, meglerhonorar, miljøfyrtårn, oppdragstakere, ortofotografering, 

oversettertjenester, pianostemmer, regnskapstjeneste, rekrutteringsbistand, råd reguleringsplan, 
rådgivning vedrørende renovering, rådgjeving, salær, servicetjenester, spesialist, support, 
supportavtale, sykevikar, takstrapport, verdivurdering, vikarinnleie, vikarutgifter, øyelege, 
brukarstøtte, eigedomsmeklar, meklarhonorar, oversettingstjenester, sjukevikar 

 
Kjøp av helsetjenester, undervisningstjenester mv. som er unntatt fra mva-plikt (etter mval. §§ 3-
2 til 3-11) og som inngår i kommunens egenproduksjon kan regnskapsføres her. Dette kan f.eks. 
være kjøp av tanntekniske tjenester, bedriftshelsetjenester, undervisningstjenester som f.eks. 

leirskole mv. (men ikke transportutgifter til dette, de føres på art 170), jf. KOSTRA-SPM 10-
018, KOSTRA-SPM 11-011 og KOSTRA-spm 09-030. 

Flere eksempler og referanser: 

https://kostrahjelp.no/art/270/andre_tjenester__som_inngaar_i_egenproduksjon_
https://kostrahjelp.no/art/165
https://kostrahjelp.no/art/270/andre_tjenester__som_inngaar_i_egenproduksjon_
https://kostrahjelp.no/art/270/andre_tjenester__som_inngaar_i_egenproduksjon_
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2017-09-21-1446
https://kostrahjelp.no/art/270/andre_tjenester__som_inngaar_i_egenproduksjon_
https://kostrahjelp.no/art/270/andre_tjenester__som_inngaar_i_egenproduksjon_
https://kostrahjelp.no/art/270/andre_tjenester__som_inngaar_i_egenproduksjon_
https://kostrahjelp.no/art/270/andre_tjenester__som_inngaar_i_egenproduksjon_
https://kostrahjelp.no/art/010
https://kostrahjelp.no/art/165
https://kostrahjelp.no/art/270/andre_tjenester__som_inngaar_i_egenproduksjon_
https://kostrahjelp.no/art/270/andre_tjenester__som_inngaar_i_egenproduksjon_
https://kostrahjelp.no/art/270/andre_tjenester__som_inngaar_i_egenproduksjon_
https://kostrahjelp.no/art/270/andre_tjenester__som_inngaar_i_egenproduksjon_
https://kostrahjelp.no/art/270/andre_tjenester__som_inngaar_i_egenproduksjon_
https://kostrahjelp.no/art/270/andre_tjenester__som_inngaar_i_egenproduksjon_
https://kostrahjelp.no/art/270/andre_tjenester__som_inngaar_i_egenproduksjon_
https://kostrahjelp.no/art/270/andre_tjenester__som_inngaar_i_egenproduksjon_
https://kostrahjelp.no/art/170
https://kostrahjelp.no/art/270/andre_tjenester__som_inngaar_i_egenproduksjon_
https://kostrahjelp.no/art/270/andre_tjenester__som_inngaar_i_egenproduksjon_
https://kostrahjelp.no/art/270/andre_tjenester__som_inngaar_i_egenproduksjon_
https://kostrahjelp.no/art/270/andre_tjenester__som_inngaar_i_egenproduksjon_
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Art 270 - Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) er forbeholdt kommunens utgifter til 
tjenester som den kjøper inn utenfra. Eksempelvis kan dette gjelde: 
 når kommunen betaler et sykehus for legetimene som sykehuset gir til de eldre som en del av 

kommunens tjenestetilbud, jf. KOSTRA-SPM 10-018 

 refusjon til staten for statlige NAV-ansatte, der kommunen dekker deler av lønnen 

 analyse av drikkevannsprøver, kjøpt fra aktør utenfor kommunen, jf. KOSTRA-SPM 14-019 

 kjøp fra HMS-bedrift om vurdering av arbeidsplassutforming, arbeidsmiljøtiltak etc., som er 
bedriftshelserelatert, og skal føres her, jf. KOSTRA-SPM 11-011 

Stikkord: 
analyseresultater, asfaltering, avløpsprøver, badevannsprøver, brannutrykking, brannutrykning, 
ekskursjonsutgifter, flyfotografering, frisør, hjemmehjelpstjenester, karttjenester, kjøp av 
drikkevannprøver, klassetur, kreftkoordinator, legehonorar, legevakt, leirskoleundervisning, 

lekeplasskontroll, miljøterapi, oversettelse, oversettertjenester, programmering, søppelsuging, 
tiltakskonsulent, tolkehjelp, tolketjenester, tolkeutgifter, utløpsprøver, vannanalyser, vannprøver, 

hårpleie, oversettingstjenester, tolketeneste, tolketenester, vassprøver. 

 
Som en kan se av ovennevnte definisjon er det viktig å nyansere bruken av KOSTRA-

arten da denne er en samlepost for flere utgifter. Eidsvoll kommune har derfor inndelt sin 

kontoplan på art 270 på følgende områder: 

12700 Konsulenttjenester 

12701 Juridisk bistand 

12702 Vikartjenester 

12703 Kjøp av tolketjenester inngår i kommunens tjenesteproduksjon 

12704 Konsulenttjenester IKT 

12705 Sakkyndig utredning 

 

Etter denne gjennomgangen har kommunen utvidet kontoplanen fra 2019 med følgende 

konti for bedre å kunne skille mellom de ulike tjenestene. 

12706 Helsetjenester - legeutgifter, konsultasjoner og multidoser 

12709 Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) 

Regnskapstall 
For årene 2016-2018 ser utgiftene totalt sett slik ut (oppgitt i 1000 kr): 

Spesifikasjon av KOSTRA-art 270 2016 2017 2018 

Investering 
   Andre tjenester 0 100 0 

Feilføring 23 -198 88 

Fylke/kommune (feil art) 0 0 55 

Juridisk bistand 1 850 4 563 2 848 

Konsulent 2 773 4 086 2 712 

Korrigering/periodisering -139 89 -672 

Entreprise 0 3 322 0 

Sum investering 4 507 11 961 5 031 

Drift 
   Andre tjenester 247 2 465 314 

Feilføring 158 236 253 

Fylke/kommune (feil art) 271 147 550 

Juridisk bistand 1 598 1 733 1 317 

https://kostrahjelp.no/art/270
https://kostrahjelp.no/art/270/andre_tjenester__som_inngaar_i_egenproduksjon_
https://kostrahjelp.no/art/270/andre_tjenester__som_inngaar_i_egenproduksjon_
https://kostrahjelp.no/art/270/andre_tjenester__som_inngaar_i_egenproduksjon_
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Spesifikasjon av KOSTRA-art 270 2016 2017 2018 

Konsulent 4 395 2 986 3 464 

Korrigering/periodisering 203 -853 629 

Sakkyndig utredning 426 748 521 

Tolk 303 369 692 

Vikar 7 922 19 830 14 298 

Sum drift 15 523 27 662 22 038 

Sum KOSTRA-art 270 20 031 39 623 27 069 

 

Dette er utgifter både på investerings- og driftssiden i kommunen.  Juridiske tjenester er 

skilt ut som egen utgiftsgruppe og er av administrasjonen ikke ansett som rene 

konsulenttjenester.  Det samme gjelder også sakkyndige vurderinger på barnevern. I 

tillegg viser gjennomgangen at det har vært enkelte feilføringer på arten, dette er 

presisert i oversikten.  

Gule markeringer: 

 På investeringssiden er det ført 3,3 mill. i 2017 som egentlig er entrepriseutgifter som 

tilhører ordinære investeringsutgifter (art 230) og ikke art 270.  

 Andre tjenester i 2017 på driftssiden er inkludert arkeologiske utgravninger på over 2 

mill. Øvrige andre tjenester er i hovedsak lege- og spesialistkonsultasjoner i tillegg til 

bedriftshelsetjeneste og kontroller/tilsyn. 

Grønne markeringer: Konsulentbruk, juridisk bistand, vikarbruk og tolk og blir kort 

omtalt pr. virksomhet. 

Kjøp av konsulenttjenester 
Konsulent pr. virksomhet 2016 2017 2018 

Investering 
   61 Kommunalteknikk 5 151 3 988 2 216 

64 Kommunal forvaltning 0 0 486 

67 Eiendom -2 378 98 11 

11 Sentraladministrasjonen 0 0 0 

Sum investering 2 773 4 086 2 712 

Drift 

   61 Kommunalteknikk 869 594 1 253 

64 Kommunal forvaltning 639 1 184 1 177 

67 Eiendom 448 265 466 

11 Sentraladministrasjonen 561 193 217 

30 Familiens hus 1 518 528 0 

31 Helse og bistand 2 4 0 

35 Hjemmebaserte tjenester 84 22 13 

38 Vilberg kompetansesenter HO 92 142 35 

41 NAV 91 11 98 

45 Barnehage 0 42 0 

48 Skole 3 0 135 

50 Kultur 72 0 11 

10 Politisk ledelse 16 0 60 

Sum drift 4 395 2 986 3 464 

Totalsum drift og investering 7 168 7 072 6 176 

 

På investering på Eiendom er konsulentbruken en del av entreprisen og er ikke spesifisert 

som konsulentbruk.  Kommunalteknikk har på investering blant annet benyttet 

konsulenter til prosjektledelse, utskiftingsplan veglys samt forprosjektering og 

prosjektering av anlegg.  
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I 2016 ble også kjøp av vikartjenester ført på konsulentbruk på Familiens hus. Dette er 

ført på egen konto i 2017 og 2018. 

To ting er endret fra tallene som ble oversendt Romerikes Blad: 

- Konsulenter barnevern ført på vikarkonto og finansiert av vakanser og refusjon syke- 

og foreldrepenger, er klassifisert som vikarer og ikke konsulenter. 

- Bedriftshelsetjenester er ført på andre tjenester og ikke konsulenter.  

Hva ble konsulentene benyttet til i 2018? 

Virksomhet Drift 2018 Oppgaver 

61 Kommunalteknikk 1 253 

 Vannprøver 

 Vannmåleravlesning 

 VTA (vassdragsteknisk ansvarlig) jf. krav NVE 

 Gravemeldingstjenester 

 Selvkostoppgjør 

64 Kommunal forvaltning 1 177 

 Byggesaksbehandling 

 Kommunedelplan for Råholt 

 Reguleringsplaner i kommunal regi 

67 Eiendom 466 

 Vannanalyse 

 Prosjektledelse 

 Inneklimamålinger 

11 Sentraladministrasjonen 217 
 KOSTRA-analyse 

 Forsikringsmegler 

48 Skole 135  Utredning/prognose skolestruktur (til bruk i planarbeid) 

 
Innenfor Kommunal forvaltning (byggesak) er deler av konsulentbruken i 2018 benyttet 

til dekning av vakante stillinger og for å få ned restanser på byggesaksområdet. 

Juridisk bistand 

Juridisk bistand pr. virksomhet 2016 2017 2018 

Investering 
   61 Kommunalteknikk 895 4 511 2 838 

67 Eiendom 956 52 10 

Sum investering 1 850 4 563 2 848 

Drift 
   61 Kommunalteknikk 184 70 42 

64 Kommunal forvaltning 42 44 134 

67 Eiendom 30 111 70 

11 Sentraladministrasjonen 21 34 0 

30 Familiens hus 1 234 1 268 871 

31 Helse og bistand 0 84 58 

35 Hjemmebaserte tjenester 0 81 45 

38 Vilberg kompetansesenter HO 65 20 0 

45 Barnehage 8 0 0 

48 Skole 8 21 97 

50 Kultur 7 0 0 

Sum drift 1 598 1 733 1 317 

Totalsum 3 448 6 296 4 166 

 

Juridisk bistand på investering i Kommunalteknikk gjelder i hovedsak advokatutgifter ifm. 

rettsaker knyttet til Bårlidalen renseanlegg.  
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Juridisk bistand Skole gjelder også rettssak. Juridisk bistand i Familiens hus gjelder i 

hovedsak advokatutgifter knyttet til omsorgsovertakelse, tilbakeføringssaker eller 

ankesaker i barneverntjenesten. 

 

Vikarbruk 
Vikarbruk pr. virksomhet 2016 2017 2018 

67 Eiendom 62 26 14 

11 Sentraladministrasjonen 0 0 41 

30 Familiens hus 2 312 4 202 1 779 

31 Helse og bistand 0 110 0 

35 Hjemmebaserte tjenester 3 390 8 152 7 016 

38 Vilberg kompetansesenter HO 1 985 6 876 4 545 

45 Barnehage 74 410 741 

48 Skole 5 12 2 

50 Kultur 95 43 160 

Totalsum 7 922 19 830 14 298 

 
Flere av virksomhetene har hatt utfordringer knyttet til vakanser gjennom året. Pr. 

31.12.2018 er det følgende vakanser på utvalgte virksomheter: 

 

Vakante stillinger sykepleiere 

35 Hjemmebaserte tjenester Ca. 8 årsverk, ca. 22 % av sykepleierårsverkene 

38 Vilberg kompetansesenter HO 26 stillinger/12,4 årsverk, ca. 25 % av sykepleierårsverkene 

Vakant/langtidsfravær saksbehandlere barnevern 

30 Familiens hus 7 årsverk  

 
I tillegg benyttes kjøpevikarer for å dekke opp fravær ved sykdom og 

foreldrepermisjoner innen pleie og omsorg.    

Kjøp av vikartjenester Sentraladministrasjonen gjelder kommuneoverlege. 

Tolk 

Tolk pr. virksomhet 2016 2017 2018 

11 Sentraladministrasjonen 0 0 10 

30 Familiens hus 110 138 292 

31 Helse og bistand 5 2 10 

35 Hjemmebaserte tjenester 0 1 2 

38 Vilberg kompetansesenter HO 0 2 4 

41 NAV 149 189 335 

45 Barnehage 0 0 4 

48 Skole 38 39 34 

Totalsum 303 369 692 

 
Bruk av tolk til samtaler med personer utenlandsk bakgrunn. 

Oppsummering 
Når man ser på kommunens bruk av konsulenter har denne blitt redusert i perioden 

2016-2018, jf. overstående tabell, blant annet som følge av fokus på dette området og 

bruk av egen konto for vikarer. Innenfor de tekniske virksomhetene er det vanskelig å 

unngå bruk av konsulenter i investeringsprosjekter da kommunen ikke har ansatt 

arkitekter, ulike typer av spesialiserte ingeniører, taksering av eiendom ved salg. 
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Den største posten under art 270 er kjøp av vikartjenester, hovedsakelig innen pleie og 

omsorg, men også innenfor andre tjenesteområder som barnevern og byggesak. 

Kommunen jobber systematisk for å redusere vakanser og å få ansatt medarbeidere med 

rett kompetanse. Disse tiltakene, sammen med nærværsarbeid, vil på sikt kunne 

redusere kjøp av vikartjenester. Kommunen vil for 2019 rapportere på vakanser og bruk 

egne vikarer/overtid, kjøpevikarer etc. i økonomisk rapport 1 og 2. 


