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Udsatte-, handicappede- og ressourcesvage borgere kræver 

ekstra indsats og opmærksomhed. I vores velfærdssamfund er 

det essentielt, at vi både tager hånd om disse borgere og om 

kommunens økonomi. 

Hvad koster Jan? 
 

 

 

 

 

  

Jan Olsen, 42 år 

 

Bor på et botilbud i Aalborg Kommune 

 

Hvad koster Jan om året? 

Holder budgettet, der er lagt for Jan? 

Hvor meget velfærd får Jan for pengene? 

Om Jammerbugt Kommune  

Jammerbugt Kommune ligger i Region Nordjylland og har ca. 38.000 

indbyggere. Kommunen anvender AS2007 på Handicap-, Børn & Familie-, 

Skole- og Ældreområdet.  

 

 

Hvad koster Jan? 

Jammerbugt Kommune ved 
præcist hvor meget 
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Jammerbugt Kommune ved præcist hvor meget  

I 2010 gennemgik Jammerbugt Kommune 

omfattende organisatoriske ændringer. I den 

forbindelse investerede kommunen i 

økonomistyringssystemet AS2007. Systemet 

sikrer blandt andet, at der er styr på økonomien 

bag de services, der giver udsatte borgere 

mulighed for at leve et værdigt og 

tilfredsstillende liv. 

-Vi har fået uanede muligheder for levering af data. 

Vi kan levere på de forskellige niveauer i 

organisationen, tilpasset alt efter, om det er til 

sagsbehandlere, ledelse eller helt op til det politiske 

niveau. Ligeledes giver de forbedrede 

fakturabetalingsprocesser en god service overfor 

kommunens leverandører, grundet vi sjældent er 

bagud med betaling af fakturaer, forklarer Malene 

Andersen, økonomikonsulent for Social, Sundhed 

og Beskæftigelse i Jammerbugt Kommune. 

 

 

 

 

 

 

-I dag findes der ikke én medarbejder på 

Handicapområdet, som ikke har adgang til AS2007. 

Alle medarbejdere, lige fra sagsbehandlere til 

administrativt personale, benytter systemet. 

Systemet bliver brugt på mange forskellige måder, 

alt efter hvilken rolle man har, men den 

grundlæggende baggrund for alle er ens: Et ønske 

om gennemsigtighed og ansvar overfor 

Jammerbugt Kommunens økonomi, siger Inge 

Bjerregaard, økonomikonsulent for Social, 

Sundhed og Beskæftigelse i Jammerbugt 

Kommune.

 

 

 

 

 

 

 

 

OM AS2007 

AS2007 er markedets bedste system til 

økonomistyring på takst-finansierede 

områder, som social-, handicap-, ældre- 

og skoleområdet. 

Alle ydelser, som kommunens 

institutioner leverer – både til eksterne 

og egne borgere – og de ydelser, 

kommunen køber hos eksterne 

leverandører, kan registreres i systemet. 

Systemet giver overblik over alle 

kommunens udgifter, både afholdte og 

forventede - endda på borgerniveau. 

Derudover har kommunen ejerskab over 

alle data i systemet, som fx kan trækkes 

ud i rapporter eller bruges via systemets 

LIS-funktionalitet. Det skaber 

fundamentet for strategisk brug af data, 

som kan leveres og tilpasses på alle 

kommunens organisatoriske niveauer. 

 

 

Ved I, hvad ”Jan Olsen” koster i jeres kommune? 

Holder budgettet, der er lagt for Jan, og hvor meget 

velfærd får Jan for pengene? Hvis I ikke kan besvare 

alle spørgsmålene, kan CGI hjælpe jer. 

Hvis I vil høre mere om, hvordan I kan blive i stand til 

at besvare disse spørgsmål, og mange flere, så ring 

eller send en mail i dag. 

 

MALENE ANDERSEN, økonomikonsulent for Social, Sundhed og 

Beskæftigelse, Jammerbugt Kommune 

 

 

Om CGI  

CGI er grundlagt i 1976 og en af verdens største leverandører af konsulentydelser og services inden for it og 

forretningsrådgivning. 

Vi leverer indsigt og skalerbare, bæredygtige løsninger, der skaber resultater. 

I CGI går global styrke og kompetencer hånd I hånd med lokalt kendskab og nærhed til vores kunder via 400 kontorer 

over hele verden. 

Vil du vide mere?  

Besøg os på cgi.dk/AS2007 eller kontakt os via cgi.dk@cgi.com.  

https://www.cgi.dk/da/solutions/AS2007
mailto:cgi.dk@cgi.com

