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1. Velkommen og præsentation  

Følgegruppens medlemmer præsenterede sig 

2. Projektets status  

KOMBIT gennemgik status, og følgegruppen bekræftede, at det er afgørende for 

FLIS at få styr på kvaliteten af drift, månedsindlæsning, support mv. 

3. Det 9. Dataområde 

Følgegruppen pegede på, at geokodning af adresserne i FLIS - jf erfaringerne fra 

Fyn - ville være et relevant forslag til videreudvikling, som bør indgå i prioriteringen, 

men det vil ikke være markant nok til at kunne udgøre et 9. dataområde. 

Teknik og miljø, erhvervsudvikling samt kultur og fritid, som ellers er interessante 

områder, er foreløbigt præget af et for svagt og fragmenteret landskab af 

kildesystemer. 

Kommunerne er via FLIS strategi blevet stillet i udsigt, at man som kommune på 

sigt vil kunne få adgang til daglige og ugentlige LIS-data. Strategien har også en 

vision om, at FLIS burde foretage alle de kommunale indberetninger til staten fx 

Danmarks Statistik, frem for at hvert enkelt fagsystem skulle have omkostninger 

hertil. KOMBIT vil vende tilbage herom på næste følgegruppemøde. 

Betalingen for dataområder 

Der blev spurgt til, hvorfor kommunerne har modtaget opkrævning for de to 

dataområder Beskæftigelse og Sundhed, når der fortsat mangler dele af området 

bl.a. YR/DFDG og data fra Sundhedsdatastyrelsen? 

KOMBIT forklarede, at betalingen på 1,24 kr/borger per dataområde ikke blot går til 

data på de to områder, men også til at afdrage på hele det genudviklede FLIS (5.0), 

inklusive de dele, der allerede er udviklet og betalt for på beskæftigelse og 

sundhed. Det nye FLIS skal være afdraget inden første opsigelsesmulighed for 

kontrakten med it-leverandøren Netcompany.  

Da KOMBIT ikke er en leverandør, men en fælles indkøbscentral for kommunerne, 

skal økonomien for det enkelte indkøb/projekt løbe rundt, og der er ikke andre end 

kommunerne på FLIS til at betale dem. Såfremt man undlader en planlagt betaling 

nu, så må den nødvendigvis forfalde senere for ikke at efterlade et hul i kassen til 

alle FLIS kommuner senere. Der er således ikke tale om prissætning, som man 

kender det fra en leverandør, men om en fordeling af omkostninger blandt de 

kommuner, som er med i indkøbet. 
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4. Fremtidigt release mønster  

I lyset af at nogle kommuner vil skulle betale mere til deres BI-leverandør, hvis FLIS 

kommer i mere end to årlige releases, vil KOMBIT analysere videre på 

releasemønsteret, og i øvrigt tage yderligere dialog med den pågældende 

leverandør. 

Et forslag om at have to releases kørende parallelt ville medføre væsentlige 

omkostninger, idet Netcompany så ville skulle drifte, supportere og fejlrette dem 

begge. 

En mulig model kunne være, at de to releases er nogle, der påvirker BI-systemerne, 

mens de to andre alene indeholder ændringer indeni FLIS, som BI-systemerne ikke 

mærker. 

Endelig beslutning om releasemønster forventes truffet på styregruppen i 

december. 

Der er pt planlagt en release i januar 2019 med henblik på at lancere lovet eller 

nødvendig funktionalitet som fx Arbejdsgiverpolitiske nøgletal og nye kildesnitflader 

fra DUBU. 

5. Principper for prioritering 

Der var ikke enighed i Følgegruppen om principperne for prioritering. 

Kommuner, som primært anvender FLIS som kilde til rådata, talte for at prioritere 

flere dataområder, mens kommuner som bruger FLIS nøgletal talte for at øge 

kvaliteten på eksisterende data. 

Nogle kommuner foreslog lukning af dataområder med lav kvalitet, fx DUBU, 

Voksen/Handicappede og Ældre. Dette blev imødegået af andre kommuner, som 

bruger konstatering af lav datakvalitet som en anledning til at gå tilbage til 

fagforvaltningerne for at søge at rette op på forkerte registreringer. Det blev 

anbefalet, at opsamling og udbredelse af fælles gode råd mht registrering kom med 

i den fremtidige proces for datavalidering i kommunerne. 

Jævnfør styregruppens tilkendegivelser i juni 2018 arbejder KOMBIT foreløbig 

videre på release 5.2 ud fra en prioritering med fokus på at øge kvalitet på 

eksisterende data, dog med prioritet til at etablere de lovede dataområder i henhold 

til tilslutningsaftalen. 

Endelig beslutning om principper for prioritering forventes truffet på styregruppen i 

december, hvor de forskellige positioner i følgegruppen vil blive kommunikeret. 
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Nedenstående er tilføjet til referatet efter mødet i Følgegruppen den 24. oktober 

2018: 

Kommunerne bruger FLIS på forskellige måder, og dette afspejler sig i 

holdningerne til, hvordan Ændringsforslag bør prioriteres.  

For de fleste kommuner er det vigtigste - også jævnfør styregruppens drøftelser - at 

sikre kvaliteten af FLIS data, bl.a. via fortsat datavalidering i kommunerne.  

Andre kommuner finder, at dette bør føre til, at man er tilbageholdende med at 

lægge nye data i FLIS. Enkelte mener, at områder som pt har lav datakvalitet tages 

ud af FLIS.  

Hovedparten af følgegruppen finder dog, at lav datakvalitet bør være en anledning 

til at kommunerne arbejder med registreringspraksis i de pågældende 

fagforvaltninger, og ikke at de pågældende dataområder opgives i FLIS. 

Med hensyn til det 9. dataområde er der forskellige synspunkter i følgegruppen. 

Nogle kommuner finder, at man bør gøre forsøget på de områder, som fx 

teknik/miljø eller kultur/fritid, som har været i spil, selvom systemgrundlaget er 

fragmenteret. Andre kommuner finder, at det 9. dataområde kan undværes. 

6. Backlog og prioritering  

Da mødets tidsplan var skredet, nåede følgegruppen i tre forskellige grupper at 

tilkendegive hver gruppes prioritering på de udsendte Ændringsforslag (mv.).  

Tilkendegivelserne var i nogen grad præget af samme uenighed som kom frem mht 

principperne. 

Der blev gjort opmærksom på, at Følgegruppen for et par år siden havde prioriteret 

en hel backlog, men at denne prioritering ikke var blevet gentaget. 

Med hensyn til Ændringsforslag, der forbedrer datakvalitet mv., blev efterlyst en 

angivelse af, hvor store dataområde og hvor mange kommuner, de gælder? 

Endelig blev efterlyst en visualisering, hvor alle ændringsforslags prioritet og 

kompleksitet blev illustreret i et X/Y-diagram. 

KOMBIT vil vende tilbage med et forslag til prioritering, hvor Ændringsforslagene er 

rangordnet indenfor de overordnede prioriteringskategorier, som blev drøftet under 

principper. Kategorierne vil så være rangordnet efter KOMBITs foreløbige 

principper. 
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7. Status på månedsindlæsninger  

Følgegruppen gav udtryk for, at problemerne med drift og datakvalitet, herunder 

den endnu ikke afsluttede datavalidering i kommunerne, giver udfordringer med at 

udbrede FLIS nøgledata til ledelseslagene i kommunerne. 

Nogle tilkendegav, at Netcompany i for høj grad lukker sager, før fx manglende data 

reelt er tilgængelige. KOMBIT opfordrede til, at man fik åbnet sådanne sager igen 

hos Netcompany, og eskalerede til KOMBIT service management hvis de gik i stå 

(jf planchen). 

Følgegruppen foreslår, at FLIS-kommunerne får tilbudt en gennemgang af det 

tekniske driftsetup på FLIS, fx via et webinar eller et besøg i driftcenteret. 

Følgegruppen hilste KOMBITs initiativer for at forbedre driftkommunikationen 

velkommen, og tilkendegav et stærkt ønske om, at kommunerne til enhver tid kan få 

indblik i kendte fejl på FLIS, som har betydning for kommunerne. 

Anders Pedersen, Næstved; Rebecca Dahlgaard, Greve og Henrik Egedorf, 

Assens tilbød at gennemlæse den månedlige ”informationspakke” før udsendelse. 

”Pakken” vil også blive gennemset af KMD og Fujitsu som repræsentanter for 

kommunernes BI-leverandører. 

8. Samarbejde med BI-leverandører  

Punktet blev udskudt. 

9. Kommunernes adgang til LIS-data  

Punktet blev udskudt. 

10. Følgegruppens rolle 

Punktet blev udskudt. 

11. Eventuelt 

KOMBIT indkalder til et snarligt ekstraordinært følgegruppemøde mhp at 

færdiggøre prioriteringen og desuden nå de udskudte punkter på dagsordenen. 


