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Et problemfyldt konsulentsamarbejde 



Egne erfaringer
Gode erfaringer Udfordringer

Har kunnet bruge Eget tidsforbrug opleves at være lige 
åkonsulentens erfaringer fra 

opgaveløsning i andre 
kommuner.

så stort – med eller uden konsulent 
(på eksempelvis lokalplaner).

Ek t  k di i  d  k t  

 a
n

sa
t

Specialist med en særlig 
viden eller kompetence, som 
kun sjældent bruges og 

Ekstra koordinering med en ekstern 
konsulent – som kommer oveni et i 
forvejen stort opgavepres.

e
n

tl
ig

t kun sjældent bruges og 
kommunen. 

'Alibi' – konsulentens faglig 

Ikke eget ønske at bruge en 
konsulent – Hvorfor skal jeg nu det? 

O
ff

e Alibi  – konsulentens faglig 
vurdering og løsning af 
opgaven.

Konsulenterne løber med alle de 
spændende opgaver. 

Aflastning i særligt pressede 
situationer.

Har ansvaret for resten af processen 
– efter konsulenten er 'forsvundet'.

Konsulenter er dyre – hvorfor?



Egne erfaringer
Gode erfaringer Udfordringer

Få mulighed for at 
arbejde med en vifte 

Alle opgaver skal løses indenfor en 
økonomisk og dermed tidsmæssig ramme. j

af forskellige opgaver.

Stor vilje til 

g g

Forventningsafstemning – hvad leveres til 
hvilken pris?

su
le

n
t samarbejde hos 

kommunerne.

l

Kunden er ikke afklaret omkring opgaven.

d d h f ll b åd d

a
t 

k
o

n
s Tæt opgaveløsning –

hvor man får lov at 
sidde sammen med 
k d   lø  

Modstand - Det er chefen eller byrådet der 
har besluttet, at der skal bruges en 
konsulent.

P
ri

v kunden og løse 
opgaven. 

Fedt samarbejde i 

Det tager tid at lære hinanden at kende.

At få de rigtige informationer på det rigtige Fedt samarbejde i 
udstationering.

Fælles 'besøg i 

At få de rigtige informationer på det rigtige 
tidspunkt. 

Kvalitetssikring – accept af at det tager tid! Fælles besøg i 
marken'

Kvalitetssikring – accept af at det tager tid! 

Kan ikke følge opgaven helt til dørs.



Hvilke værktøjer bruger COWI for at 
sikre et godt samarbejde? g j

 Forventningsafstemning Forventningsafstemning 
En løbende dialog der stiller krav til både konsulent og kunden 
(kommunen?)

 Klar kontrakt og tilbud  Klar kontrakt og tilbud 
(er en naturlig del af forventningsafstemningen) 
Beskrivelse af ydelser, tidsplaner og samarbejdsform

K lit t t i Kvalitetsstyring
Kvalitetssikring

 Evaluering
Hvad kan vi lære til næste gang? 

 Konfliktløsning 
Forebygges gennem kommunikationygg g
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Gode råd – til alle parter i samarbejdetp j

Hvad kan du gøre for at sikre et godt samarbejde? 

 Definer opgaven – hvad skal løses – hvad kan løses? Definer opgaven hvad skal løses hvad kan løses?
Er det udviklings- eller rugbrødsarbejde? 

 Kommunikér – også det du tænker! og fortæl din samarbejdspartner hvad 
du forventer (løbende forventningsafstemning) du forventer (løbende forventningsafstemning) 

 Lyt!

 Find ud af hvad der er dine succeskriterier for opgaven?  Find ud af hvad der er dine succeskriterier for opgaven? 

 Gør dig din rolle klart – og lav aftaler omkring rollerne. 

 Gør dig klart hvilke interesser du skal varetage?  Gør dig klart hvilke interesser du skal varetage? 
Ligger der konflikter her? 

 Reflektér over hvilke jokere der kan få en betydning – og hvordan der kan 
blive plads til dem i opgaveløsningen?blive plads til dem i opgaveløsningen?
Kan opgaven ændre sig undervejs og er der plads til det? 

 Evaluering - hvad kan jeg lære af processen? 
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Spørgsmålp g

 Hvem her har arbejdet sammen med  Hvem her har arbejdet sammen med 
konsulenter? 

 Er der nogen der har prøvet at være 
privatansat konsulent? 

 Hvilke dårlige erfaringer har i med 
konsulentsamarbejde? 

 Hvilke gode erfaringer er der? 

 Hvordan tror du det kan blive bedre i 
fremtiden? 
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