
 

Releasenotat FLIS 4.5 



 

Release 4.5 – Ny version af FLIS 

1. Indledning 

Den 10. juli 2017 er der kommet en ny version af FLIS, version 4.5. Releasen er en ændringsrelease, der kun 

indeholder ganske få ændringer. Dog implementeres koblede nøgletal mellem Udsatte børn og unge og 

Skole-området, som oprindeligt var planlagt til version 4.4. Større ændringer, herunder Beskæftigelsesdata 

rulles ud med version 5.0 i forbindelse med overgangen til en ny driftskontrakt primo 2018. 

Release 4.5 implementeres uden en fuld dataindlæsning. Derfor vil de nye nøgletal, som implementeres, 

først indeholde data ved næste dataindlæsning, der forventes færdig d.24.juli. 

I nærværende releasenotat kan du læse, hvilke ændringer og nye tiltag du kan finde i release 4.5. Hvis du har 

brug for yderligere viden, kan du kontakte FLIS projektet(flis@kombit.dk).  

Som altid anbefaler vi at indmelde fejl og ændringsønsker via indberetningsproceduren i FLIS. 

2. Ændringer i FLIS 

Den vigtigste tilføjelse i den nye release er:  

- 2.1 Koblede nøgletal 

Derudover er der en række rettelser: 

- 2.2.1 Tilpassede økonomiske nøgletal 

- 2.2.2 Tilpassede snitflader 

Hidtil har FLIS indeholdt data fra en række dataområder og nøgletal, som har anvendt data fra forskellige da-

taområder. Det har imidlertid altid været isoleret således at tælleren og nævneren i nøgletallet hver kom fra 

sit eget dataområde. 

Fx  

𝑁ø𝑔𝑙𝑒𝑡𝑎𝑙 =
𝐹𝑜𝑟𝑏𝑟𝑢𝑔 𝑝å Ø𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑜𝑚𝑟å 𝑑𝑒𝑡

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑑𝑏𝑦𝑔𝑔𝑒𝑟𝑒 𝑓𝑟𝑎 𝐵𝑜𝑟𝑔𝑒𝑟𝑜𝑚𝑟å 𝑑𝑒𝑡
 

 

Med version 4.5 begynder FLIS at kombinere data fra flere dataområder til at danne hhv. tæller og nævner i 

nøgletallet.  Konkret fokuseres på udsatte børn og unges skolegang ved at beregne en række nøgletal, der 

hidtil har været brugt på Skole-området, men nu afgrænses til modtagere af ydelser på Udsatte Børn og 

Unge-området. Dermed bliver det muligt at følge med i hvordan denne målgruppe klarer sig i skolen i forhold 

til børn og unge gruppen i øvrigt og i øvrige kommuner. 

Der dannes følgende nøgletal: 
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Titel 

Andel elever m. sen skolestart (udsatte) 

Segregeringspct., 0.-9. kl. (anbragte) 

Segregeringspct., 0.-9. kl (forebyg.) 

Segregeringspct., 0.-9. kl. (udsatte) 

Andel med min. 1 fritagelse (udsatte) 

Andel der tager afgangsprøve, (udsatte) 

Karaktergns. afgangsprøve (anbragte) 

Karaktergns. afgangsprøve (forebyggende) 

Karaktergns. afgangsprøve (udsatte) 

 

På FLIS Portalen er nøgletallene placeret under dataområdet Udsatte børn og Unge på hovedområdet Ud-

satte børn og unges skolegang. Her er det som vanligt også muligt at verificere datagrundlaget for nøgletal-

lene ved at tilgå analyseoversigter med ”Egne data”. 

Da de detaljerede data er adskilt på to dataområder, der kræver hver sin autorisation, er analyseoversigterne 

med egne data organiseret noget anderledes end normalt.  

Figur. Analyseoversigt for Egne data bag nøgletallet ”Andel der tager afgangsprøve (udsatte)” 

 

Både tæller og nævner bliver filtreret af data fra begge dataområder. Der er derfor lavet en oversigt, hvor 

filtre og figurer, der dækker Skole-området er placeret øverst og tilsvarende for Udsatte børn og unge er pla-

ceret nederst.  

Den tæller, der indgår i nøgletallet fremkommer ved at tælle de børn og unge, der både indgår øverst til ven-

stre og nederst til venstre. Tilsvarende for nævneren til højre. 
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De koblede nøgletal indgår med de øvrige nøgletal i Nøgletalsdatamarten. Derudover afstedkommer de kob-

lede nøgletal ingen ændringer i datapakkerne. 

I forlængelse af afklaringen om behandling af koblede nøgletal har KL udarbejdet ”Vejledning til kommu-

nerne i anvendelse af koblede data i FLIS”, som udsendes med dette releasenotat og findes på vejledningssi-

tet på eflis.dk. 

Bemærk at de koblede nøgletal bliver tilgængelige fra juli-opdateringen af data, som er forventes d.24.juli. 

2.2 Øvrige ændringer 

2.2.1 Tilpassede økonomiske nøgletal 

Som følge af tilpasning af den autoriserede kommunale kontoplan er der oprettet seks nye forbrugsnøgletal 

og tilpasset i nøgletallene for service og overførselsudgifter. 

Funktion 

Fkt 005593 - Div. udgifter og indtægter 

Fkt 034583 - Fælles formål 

Fkt 052822 - Plejefamilier 

Fkt 052825 - Særlige dagtilbud og klub. 

Fkt 054866 - Førtidspension eft. 1.7.-14 

Fkt 055883 – Ledighedsydelse 

 

De to sidstnævnte er tilføjet i opgørelsen af overførselsudgifter fra 2016 i de relevante eksisterende nøgletal. 

Bemærk at de seks nye nøgletal bliver tilgængelige fra d.24.juli. Tilpasninger er gennemført fra d.10. 

 

2.2.2 Tilpassede snitflader 

Der er sket tilpasninger i kildesystemerne Prisme (Økonomi) og DUBU (Udsatte børn og unge), som har kræ-

vet ændringer i FLIS. Ændringerne er mere detaljeret beskrevet i Datapakkedokumentationen, som findes på 

eflis.dk under vejledning/dokumentation/dataleverancer. 

For kommuner, der overgår til Prisme2015 er der ikke længere mulighed for at opsplitte på egne kontoplan-

elementer i FLIS, da disse kan oprettes frit i hver kommune. Øvrig funktionalitet er uforandret. 


