
D
et er ingen hemmelighed, at
det specialiserede socialom-
råde betegnes somustyrligt
for kommunerne. Vækst i
diagnoser, prisstigninger på
indsatsermed videre skaber
uforudsigelighed. En rap-
port, som kommunerne i
RegionHovedstaden (KKR)
fik udarbejdet for netop at

få overblik, viste, at kommunerne samlet
brugte 16,4milliarder kroner på det specia-
liserede socialområde i 2019. Rapporten,
der var udarbejdet af KLK, påpegede, at der
samlet var en budgetoverskridelse på fire
procent, svarende til 600millioner det år.
Der er store forskelle kommunerne imel-
lem, de, der ligger højest, har overskridelser
på 15 procent, mens andre har udgifter un-
der det budgetterede.
I BallerupKommune er det netop den ud-
fordring, der fik kommunen til selv at ud-
vikle og indføre et nyt it-system kaldet OS2
BOS og en deraf følgende organisationsæn-
dring i forvaltningen for et lille års tid si-
den. Det ser ud til at have effekt.Mensman
i 2019 havde en budgetoverskridelse på 20
millioner kroner – et fastmønster gennem
flere år – serman ud til i år kun at få en

overskridelse på omkring enmillion.
Fidusen ved systemet er, at det tidligt i for-
løbet giver den enkelte sagsbehandler det
økonomiske overblik over, hvad de enkelte
indsatser koster kombineretmed et social-
fagligt overblik over effekten af de enkelte
indsatser.

En øjenåbner
BallerupKommunes digitaliseringschef
Jens Kjellerup har været initiativtager til
udviklingen af BOS, der står for Bevilling
og Styring.
– Det bedste eksempel på erfaringerne er,
at en sagsbehandler, mens hun sidder og ar-
bejdermed det udbryder: Gud, koster det så
meget? Det er det da ikke værd. Det er jo et
fantastisk udsagn. Det siger alt om, at vi er
på rette spor, siger Jens Kjellerup.
BOS er et open source-system, hvilket be-
tyder, at alle kommuner kvit og frit kan
bruge det.
– Det, systemet gør, er, at det skaber en
sammenhængende kædemellem en para-
graf i serviceloven, en indsats, valg af leve-
randør og den forventede effekt. Det siger
også noget om, hvor borgeren kan forventes
at være bagefter, og hvilke foranstaltninger
der kommer efter. Jeg tænker, at flere kom-

muner kunne have glæde af det. Jeg siger
ikke, at det er et universalmiddel og den
enestemåde at gøre det på.Men for os er
det et væsentligt bidrag til at få hold på det
udgiftsområde, siger Jens Kjellerup.
BOS er udviklet i samarbejdemed it-firma-
etMagenta og er tilgængeligt i det kom-
munale open source-fællesskabOS2, som
de fleste kommuner ermedlem af. Selvom
it-systemet og licenserne ikke koster noget,
så er det ikke en gratis omgang.
– Det, der koster ressourcer, er ændringen
af arbejdsgange, organisation og implemen-
tering.Mantraet her har været, at 80 pro-
cent af det er organisation, og 20 procent er
it-system. Systemet kan sætte retning på
organisationsprocessen. Det, der er afgø-
rende, er ledelsens vilje til at forandre orga-
nisationen, siger Jens Kjellerup.
Selvom det ser ud til, at BallerupKommune
allerede har opnået gode resultater, så er
det en vedvarende proces.
– Efterhånden som vi arbejder med det,
får vi mere data, der kan sige noget om,
hvad det er for et forbrug, vi har, og hvil-
ken effekt det har. Den data giver mulig-
hed for fremadrettet at prognosticere og
styre budgetter og så videre, siger Jens
Kjellerup. • tkn@kl.dk

GUD, KOSTER
DET SÅ MEGET?
Et nyt it-system og en omorganisering har givet
sagsbehandlerne i Ballerup et helt nyt overblik
over indsatsernes effekt og pris. Efter et års
drift er budgetoverskridelsen faldet fra 20 mil-
lioner kroner til omkring en million.
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