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Hvor kommer data fra i FLIS 
Dette dokument beskriver kort fra hvilke systemer data kommer fra i FLIS. Beskrivelsen sker ud fra de 

enkelte dataområder i FLIS, hvilket per september 2015 er Økonomi, Borger, Personale/fravær, Skole, 

Ældre, Voksenhandicappede og Udsatte Børn & Unge. 

 

For en uddybning af snitflader og dokumentation af data i se FLIS henvises der til snitfladeoversigten der 

også findes her på sitet. 

 

Det tværgående dataområde 

Dataområdet består af tre af underordnede dataområder – økonomi, borger og personale/fravær. 

Datakilderne præsenteres nedenfor: 

 

Økonomi: 

Der leveres data fra kommunernes økonomisystemer, hvilket er: 

o KMD ØS (KMD) 

o OPUS-økonomi (KMD) 

o Prisme (Fujitsu) 

o ØS Indsigt (EG) 

 

Derudover trækkes der på økonomiområdet data ind fra borgerområdet. Det gøres for at kunne lave 

nøgletal opgjort pr. indbygger i kommunen. 

 

Borger: 

Data leveres fra CPR-registeret, herunder etablerings- og ændringsudtræk samt fra vejregisteret. 

Personale/fravær: 

Der leveres fra kommunernes personale- og fraværsystemer, hvilket er: 

o Silkeborg Løn (Silkeborg Data) – både personale og fraværsoplysninger 

o KMD KLP (KMD) – både personale og fraværsoplysninger 

o OPUS Løn- og personale (KMD) – både personale og fraværsoplysninger 

 

For at lave nøgletal på disse data kobles der til kommunernes økonomisystemer, da den autoriserede 

kontoplan anvendes til at placere personalet i kommunen. Det er derfor nødvendigt, at kommunerne har 

data inde på både økonomi- og personale/fraværsområdet for at få det fulde udbyttet ud af 

personale/fraværsområdet i FLIS. 

 

Skole 

Data leveres fra kommunerne skolefagsystemer, hvilket er: 

o TEA (Tabulex) 

o KMD-Elev (KMD) 



 

FLIS                             
 

2 
 

   
 

 

Begge løsninger leverer data vedr. elever og karakterer. 

Derudover trækkes der på skoleområdet data ind fra økonomi-, borger- og personale/fraværsområdet. 

Økonomi- og borgertallene anvendes bl.a. i forbindelse med økonomiske nøgletal på skoleområdet, hvor 

der eksempelvis opgøres udgifter pr. indbygger i en relevant aldersgruppe. Personale/fraværsdata 

anvendes bl.a. til at lave nøgletal vedr. lærere og pædagogisk personales fravær og sygefraværsmønster på 

folkeskoleområdet. 

 

Ældre og Voksenhandicap-områderne 

Data leveres fra De nationale dokumentationsprojekter via Danmarks Statistik. Data kommer oprindeligt fra 

kommunernes omsorgsløsninger, men der er ikke en direkte snitflade mellem disse systemer og FLIS. En 

snitfladebeskrivelse af data i Danmarks Statistik kan findes på: 

http://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/kvalitetsdeklarationer/aeldreomraadet---indikatorer.aspx  

 

Derudover trækkes der på de to dataområder data ind fra økonomi-, borger- og personale/fraværsområdet. 

Økonomi- og borgertallene anvendes bl.a. i forbindelse med økonomiske nøgletal, hvor der eksempelvis 

opgøres udgifter pr. indbygger i en relevant aldersgruppe. Personale/fraværsdata anvendes bl.a. til at lave 

nøgletal vedr. det relevante personale på ældreområdets fravær og sygefraværsmønster. 

 

Udsatte Børn & Unge 

Data leveres fra følgende systemer: 

o Børn & Voksne (KMD) 

o AS2007 (CGI) 

o DUBU (IBM/KOMBIT) 

o SBSYS (SBSYS) – fra release 4.2 efteråret 2015 

Som for andre dataområder trækkes der data ind fra økonomi-, borger- og personale/fraværsområdet i 

forbindelse med etablering af nøgletal. 
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