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Når data bliver til viden 
FLIS-løsningen giver indsigt og viden, som du kan bruge til at 
forbedre dit beslutningsgrundlag og skabe bedre ledelse og 
styring i din kommune. 

FLIS er en fælleskommunal løsning til benchmark- og ledel-
sesinformation, der hjælper dig med at afkode budskaberne i 
dine data, så du kan træffe beslutninger på et veldokumenteret 
grundlag.

FLIS trækker data direkte fra kommunernes egne økonomi- og 
fagsystemer og består af tre elementer; et datavarehus, en da-
tainfrastruktur og en portal. Med FLIS får kommunen et styrings-
værktøj, der kan skabe overblik over egne data, beregne nøgletal 
og give mulighed for at sammenligne sig med andre kommuner.

Afhængig af behov kan FLIS bruges på forskellige måder. Nogle 
kommuner har allerede et ledelsesinformationssystem, og ud-
læser rådata og benchmarkdata fra FLIS til brug i deres lokale 
ledelsesinformationssystem eller GIS-system. Kommuner, der 
ikke har et lokalt system, kan benytte FLIS-portalen som bru-
gergrænseflade. 

FLIS stiller data til rådighed inden for syv områder: Borger, Øko-
nomi, Personale/fravær, Skole, Ældre, Voksenhandicappede og 
Udsatte Børn & Unge.

Yderligere information
Læs mere om FLIS på KOMBITs hjemmeside: 
www.kombit.dk/flis

Kontakt
Projektleder Thomas Mørk Glintborg
Mobil: 2327 5876
E-mail: trg@kombit.dk



Få det strategiske overblik med FLIS
FLIS er et strategisk styringsredskab, der anvendes på kommu-
nalt og tværkommunalt plan. Med over 1.200 aktuelle nøgletal og 
60 standardrapporter giver FLIS en unik mulighed for at sam-
menligne sig med andre kommuner og dermed skabe optimale 
betingelser for kommunens beslutninger. 

Med FLIS kan du lave benchmark internt i din kommune og med 
andre kommuner. Du kan benchmarke dig i forhold til udvalgte 
kommuner, regioner og landsgennemsnit, herunder med de mest 
sammenlignelige kommuner, dvs. kommuner, der har mest ensar-
tede rammevilkår.

FLIS-data kan nedbrydes til den enkelte kontering eller individ, 
så der kan skabes en kobling mellem kommunens strategiske 
mål og de faktiske indsatser. FLIS indeholder desuden historiske 
data, som kan beskrive udviklingen over tid.

Benyt FLIS-data i flere systemer
Data opdateres månedligt og kan overføres til et lokalt ledel-
sesinformationssystem, hvor de kan anvendes som datakilde for 
nøgletal og lokale rapporter. Data kan også benyttes i kommu-
nens GIS-system, fx til socioøkonomiske rapporter. Endelig kan 
man arbejde i FLIS’ eget præsentationslag, hvor der findes en 
række standardrapporter og rige muligheder for selv at udvikle 
individuelle rapporter.
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