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NOTAT 

 
Ændringer fra FLIS 4.3 til FLIS 4.4 - datagrundlag 

Følgende ændringer forventes at ske i FLIS datagrundlaget pr. FLIS 4.4 5.december 2016.  
Den endelige liste forventes at blive tilgængelig i uge 41 2016. 
Fuldstændige lister på feltniveau ligger på FLIS vejledningssitet.  
 
 

Overordnet 
Version 4.4 indeholder ikke et nyt dataområde, men en række udvidelser og fejlrettelser.  
 
Data ændringer: 

 Der oprettes en ny datamart og kube, som dækker tværkommunale data på 

økonomi og borger. Dette gør det muligt at foretage tværkommunale 

sammenligninger på forbrug og budget på alle autoriserede kontoniveauer, 

fordelt på antal borgere i et givent aldersinterval. 

 Oplysninger om adressebeskyttelse tilføjes til borgerdata på datamartniveau 

 FLIS er forberedt på snitfladeændringer på 

o DUBU 

o SBSYS 

o KMD B&V 

o DST Ældredata 

 

 

Nøgletal og definitioner: 

 Der sker udvidelse af nøgletal på fravær, således at der kan sondres mellem kort 

og langt fravær på de 20 største personaleområder 

 En række nøgletal på karakterområdet tilpasses for at få en mere konsekvent 

definition 

 De tidligere annoncerede koblede nøgletal mellem skole og UBU er nu forberedt, 

men kommer ikke med i denne release. 

 

Portal: 

• Der er oprettet en analyseoversigt, som kan tilgå den nye kube, der indeholder 

borger og økonomidata på tværkommunalt niveau 

• Der er oprettet en analyseoversigt, som på sigt udstiller kommunens egne data 

bag de kommende koblede nøgletal 

 

Datagrundlaget 
 
Kuber: 

Ny kube ”Økonomi-Borger Aggr” giver adgang til økonomi og borgertal på tværs af kommuner. 

https://www.eflis.dk/sites/vejledning/dokumentation/Sider/Dataleverance.aspx
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Voksen Handicap, Ældre og UBU får en udvidet tidsdimension til at beregning af forløb startet 

før 2007. 

Ny attribut ”Er Adresse Beskyttet” på adresseoplysninger. 

 

Datamart-laget: 

Tilføjelse af felterne ErAdresseBeskyttet og ErAdresseBeskyttetTekst 

Tilføjelser som forberedelse af koblede nøgletal UBU/Skole 

Tabellerne FactBorgerTemp, FactBorgerAggr og FactØkonomiAggr tilføjet som understøttelse 

af ny fleksibel sammenligning mellem kommuner på økonomi og borger. 

 

 

DSA-laget: 

Der tilføjes felter i forbindelse med snitfladeændringerne på DUBU, SBSYS og KMD 

B&V. 


