
 

Releasenotat FLIS 4.4 



 

Release 4.4 – Ny version af FLIS 

1. Indledning 

Den 5. december 2016 kommer FLIS version 4.4. Der er tale om en ændringsrelease, der indeholder ændrin-

ger og forbedringer samt en række rettelser i snitflader og i løsningen. Nye dataområder og større udvidelser 

bliver primo 2018 realiseret i forlængelse af det aktuelle udbud. Der bliver endnu en ændringsrelease 4.5 

medio 2016 – læs mere i afsnit 3.  

I nærværende releasenotat kan du læse, hvilke ændringer og nye tiltag du kan finde i release 4.4. Hvis du har 

brug for yderligere information, kan du kontakte Otto Plantener Jensen fra FLIS-teamet (OPJ@kombit.dk).  

Ændringerne er delvist sket på baggrund af indberetninger af fejl og ønsker fra brugere af FLIS i kommunerne 

og fra KL. Ændringsønskerne er efterfølgende blevet behandlet og prioriteret i samarbejde med vores følge-

gruppe, der består af 10 kommuner.  

Som altid anbefaler vi at indmelde fejl og ændringsønsker via indberetningsproceduren i FLIS (se FLIS FAQ’en 

http://www.kombit.dk/flis-faq). 

2. Ændringer i FLIS 

De vigtigste tilføjelser i den nye release er:  

- 2.1 Ny datamart og kube til detaljeret tværkommunal benchmark af økonomi og borgertal 

- 2.2 Nøgletal på kort og langt fravær 

Derudover er der en række rettelser: 

- 2.3.1 Tilpasning af karakternøgletal 

- 2.3.2 Oplysninger om adressebeskyttelse tilføjes til borgerdata på datamartniveau 

- 2.3.3 Snitfladeændringer på DUBU, SBSYS, KMD B&V og Ældredata 

- 2.3.4 Skolenormeringsnøgletal ændret 

2.1 Ny datamart og kube til detaljeret tværkommunal benchmark af økonomi og borgertal 

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 kontoni-

veauer, fordelt på antal borgere i et givent aldersinterval. 

På nær enkelte nøgletal på fagområderne er de nuværende økonominøgletal udelukkende trukket på funk-

tionniveau, afgrænset til drift og refusion (dranst 1 og 2), ikke afgrænset på gruppering og art og fordelt på 

alle borger.  

Fx  

Forbrug på Fkt 053232 - Pleje mm., ældre/handicap fordelt på antal af alle borgere i kommunen 

mailto:OPJ@kombit.dk
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Der har længe været ønske om, at flere nøgletal dækker enkelte grupperinger, budgettal eller fordeling på 

enkelte aldersintervaller. I den nuværende nøgletalsstruktur ville dette betyde et meget stort antal nye en-

kelte nøgletal. 

Der er derfor nu efter ønske fra følgegruppen udarbejdet en datamart og tilhørende kube, som understøtter 

benchmarking på mere detaljeret niveau. Det sker ikke som hidtil med nøgletal, som indgår i nøgletalskuben 

og i benchmark oversigterne. Den nye kube kan tilgås på samme måde som de enkelte kommuners økonomi 

og borgerkuber blot med begrænsninger i hvilke data, der er synlige.  

På økonomiområdet er der kun mulighed for at se økonomien delt på de autoriserede niveauer, som alle 

kommuner anvender for at leve op til Indenrigsministeriets rapporteringskrav. Dvs. Funktion, Gruppering, 

Art, Dranst, Ejer og Omkostningssted. Til gengæld bliver der yderligere mulighed for at lave benchmark på 

oprindeligt budget og korrigeret budget. 

På borgerområdet er der kun mulighed for at se folketal delt på alder, køn og statsborgerskab. Til gengæld 

bliver der yderligere mulighed for at lave benchmark på til- og fraflytning, ind- og udrejse, samt døde og ny-

fødte. 

I FLIS-portalen er det muligt at arbejde med disse nye data i en analyseoversigt, som giver mulighed for at 

filtrere på økonomi og borgerdimensionerne, samt vælge hvilke kommuner, man vil sammenligne sig med. 

Oversigten ”Aggregeret forbrug pr. indbygger” findes under ”Alle rapporter” - ”Benchmarking”  
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På datasiden kan datamarten leveres som syv tabeller, der bestilles under navnet ”Økonomi-Borger Aggr”. 

 

2.2 Nøgletal på kort og langt fravær 

Hidtil har FLIS sondret mellem kort og langt sygefravær ved 21 dage. For at sikre at nøgletallene i FLIS er rele-

vante i opfølgningen, er det besluttet at flytte den grænse til 31 dage, så det matcher grænsen for modta-

gelse af refusion. Det betyder, at alle eksisterende nøgletal med kort og langt sygefravær ændres således, at 

kort sygefravær er fravær op til 31 dage og langt fravær er fravær på 31 dage eller mere. 

Samtidig er der oprettet en række nøgletal, der angiver kort og langt sygefravær på funktionsniveau. Da nøg-

letal til samtlige nøgletal ville være for omfattende, er der oprettet nøgletal til de 20 funktioner der er mest 

anvendte til personale.  

Det drejer sig om: 

Funktioner som får nøgletal på kort og langt sygefravær 

2.22.01 Fælles formål 

3.22.01 Folkeskoler 

3.22.05 Skolefritidsordninger 

3.22.08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på 

3.32.50 Folkebiblioteker 

4.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 
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5.25.11 Dagpleje 

5.25.13 Integrerede institutioner  

5.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) 

5.28.20 Opholdssteder mv. for børn og unge 

5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 

5.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge 

5.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 

5.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 

5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108) 

5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107) 

6.45.51 Sekretariat og forvaltninger 

6.45.53 Jobcentre 

6.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet 

6.45.58 Det specialiserede børneområde 

 

2.3 Øvrige ændringer 

Ved hver ny release af FLIS er der en række ændringer, som udspringer af henvendelser fra kommuner eller 

der er nødvendige som følge af ændringer i lovgivning, systemlandskab eller andre ydre forhold. Her af næv-

nes de vigtigste: 

2.3.1 Tilpasning af karakternøgletal 

Hidtil tager beregningen af karaktergennemsnit i FLIS udgangspunkt i et gennemsnit af alle karakterer, mens 

beregningen som offentliggøres af STIL tager udgangspunkt i et gennemsnit af alle elevers gennemsnit.  

For at gøre sammenligning af de to sæt nøgletal nemmere tilretter FLIS’ nu sin definition. 

Yderligere skal elever have aflagt mindst 4 prøver for at tælle med. Dette afgøres ud fra antal afgivne karak-

terer. 

Den nye beregningsmetode vedrører alle nøgletal, som omhandler karaktergennemsnit for flere fag: 

- Karaktergns. afgangsprøve (alle elever) 

- Karaktergns. i afgangsprøve, alm. klasse 

- Karaktergns. i afgangsprøve, spec klasse 

- Karaktergns. i 9. kl afg.prøve (10. kl.) 

- Karaktergns. i 10. kl. afg.prøve 

 

2.3.2 Oplysninger om adressebeskyttelse tilføjes til borgerdata på datamartniveau. 

Dette ændringsønske omhandler overholdelse af CPR-lovens kap 7 og 8 mht. adressebeskyttelse af individer 

under beskyttelsesgruppe 1. Disse individers adresseoplysninger må ikke videregives til uvedkommende eller 

offentliggøres, hvorved det er vigtigt, at information om beskyttelsen er tilgængelig alle steder i FLIS, hvor 

navn og adresse er det. 
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Til tabellen DimBorgerstatus er derfor tilføjet to felter: 

Feltnavn Beskrivelse 

ErAdresseBeskyttet 1 hvis borger er adressebeskyttet, ellers nul. 

ErAdresseBeskyttetTekst Ja eller Nej afhængig af om ErAdresseBeskyttet er hhv. 1 eller 0. 

 

I kuberne har Borgerstatus fået tilføjet attributten ”Er Adresse Beskyttet”, som kan antage værdierne ja og 

nej. 

 

2.3.3 Snitfladeændringer på DUBU, SBSYS, KMD B&V og Ældredata 

Der er foretaget opdatering af en række snitflader, som har afstedkommet ændringer i FLIS. Brugere af leve-

rancer fra rådata og DSA skal være opmærksomme på disse ændringer. De er nærmere beskrevet på FLIS 

portalen under Vejledning – Dokumentation – Dataleverancer. 

Særligt skal nævnes snitfladen med Ældredata. Her modtager FLIS en kopi af kommunernes indberetning til 

Danmarks Statistik. Leverancen er ændret som følge af et samarbejde mellem Danmarks Statistik og KL for at 

give mere troværdige oplysninger om tilbud ydet til borgere i plejebolig. De eksisterende nøgletal om pleje-

bolig har været skjult, men forventes nu at kunne blive genåbnet når alle kommuner har leveret på den nye 

snitflade. 

 

2.3.4 Skolenormeringsnøgletal ændret 

Nøgletallet for ratioen mellem antal elever og lærere i en kommune (”Elev/lærer ratio”) er blevet ændret så-

ledes, at det bliver mere læseligt. Nu angives antallet af elever pr. lærer, i stedet for antal lærere pr. elev. 

 

3. Fremtidige ændringer 

FLIS går nu ind i en fase med transition til en ny udviklings- og driftskontrakt. Dette forløb forventes afsluttet 

primo 2018. Indtil da vil ændringer være begrænset til det absolut minimale, da ændringer skal indføjes i den 

eksisterende såvel som den kommende løsning.  

Ændringer vil blive gennemført, hvis ydre påvirkninger nødvendiggør tilpasninger af FLIS for at vedligeholde 

de eksisterende nøgletal og dataleverancer. 

Derudover arbejdes på en løsning, som kan udstille koblede nøgletal mellem Skole og Udsatte Børn og Unge: 

- Andel af udsatte børn med sen skolestart  

- Andel udsatte elever som går i specialklasse 

- Andel udsatte elever der fritages fra mindst en afgangsprøve 
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- Antal udsatte elever, der tager afgangsprøven defineret som at have aflagt prøve i min. 4 ud af de 8 

prøvebundne fag/karakterer i 9. klasse 

- Nøgletallet angiver karaktergennemsnit for alle udsatte elever i de prøvebundne fag ved afgangsprø-

ven 

 Disse nøgletal skulle oprindeligt have været udstillet i forbindelse den nuværende release. For at sikre en 

forsvarlig løsning i forhold til sikring af persondata, er det imidlertid valgt at udsætte lanceringen. 


