
MØDE I STYREGRUPPEN FOR FLIS

Den 26. juni 2019, kl. 11.00-12.30 i KOMBIT



FLIS Styregruppen - deltagelse i mødet
Navn Titel Organisation Fremmøde/ Skype/ 

Afbud

Eik Møller Kommunaldirektør Ballerup Kommune / 

Kommunaldirektørforeningen 

(KOMDIR)

Eddie Dydensborg Økonomichef Esbjerg Kommune /

Økonomidirektørforeningen (ØDF)

Afbud

Peter Pedersen Økonomidirektør Aarhus Kommune

Jørgen Bach Økonomichef Viborg Kommune

Lars Clement Kommunaldirektør Mariagerfjord Kommune Afbud

Jesper Kragerup Økonomichef Frederiksberg Kommune Afbud

Siggi Kristoffersen Direktør Faaborg-Midtfyn Kommune

Claus Brandt Vicekommunaldirektør Holstebro Kommune Afbud

Morten Mandøe Cheføkonom KL

Jane Møller Petersen Programchef KL

Peter Riis Projektleder KL

Karin Markmann Bentsen Projektejer / Vicedirektør KOMBIT

Morten Hass Projektleder KOMBIT

Lene Friis Projektkoordinator KOMBIT



Dagsorden
1. Velkomst og præsentation af nyt styregruppemedlem på FLIS (O)

2. Godkendelse af referat (B)

3. FLIS Projektstatus (O)

4. KLs plan for evaluering af FLIS i 2021 – kriterier og proces (B)

5. Udvælgelse af centrale nøgletal for de kommunale topledelser (B)

6. Kommunikation – gennemført og planlagt (O)

7. Eventuelt

Bilag:

A: Referat af FLIS styregruppemøde den 5. december 2018 (til punkt 2)

B: 6-by nøgletal 18-06-2019 (til punkt 3)

C: Forslag til udvalgte centrale nøgletal på dataområderne (til punkt 5)

D: FLIS barometer uddrag (til punkt 6)



Dagsorden

1. Velkomst og præsentation af nyt styregruppemedlem på FLIS (O)

2. Godkendelse af referat (B)

3. FLIS Projektstatus (O)

4. KLs plan for evaluering af FLIS i 2021 – kriterier og proces (B)

5. Udvælgelse af centrale nøgletal for de kommunale topledelser (B)

6. Kommunikation – gennemført og planlagt (O)

7. Eventuelt



Dagsorden

1. Velkomst og præsentation af nyt styregruppemedlem på FLIS (O)

2. Godkendelse af referat (B)

3. FLIS Projektstatus (O)

4. KLs plan for evaluering af FLIS i 2021 – kriterier og proces (B)

5. Udvælgelse af centrale nøgletal for de kommunale topledelser (B)

6. Kommunikation – gennemført og planlagt (O)

7. Eventuelt



2.1 Godkendelse af dagsorden og referat (B)

Det indstilles,

• At referatet af FLIS styregruppemødet i december 2018 godkendes

Processen vil fremover være at referater anses for godkendt, såfremt der ikke er modtaget 

indsigelser senest 14 dage efter udsendelsen.



2.2 Indstillinger til styregruppens beslutning (O)

→ Punkt 4. Det indstilles, 

→ At KLs forslag til proces for evaluering af FLIS godkendes

→ At styregruppen drøfter, hvad styregruppens rolle eventuelt kan 

være i processen?

→ At styregruppen drøfter hvilke indsatser KL/KOMBIT i særlig grad 

skal prioritere – og eventuelt nedprioritere – for at understøtte en 

høj målopfyldelse frem mod 2021?

→ Punkt 5. Det indstilles, 

→ At KLs forslag til centrale nøgletal i FLIS godkendes

→ At den foreslåede proces for forankring og vedligeholdelseaf FLIS 

centrale nøgletal godkendes

→ At den planlagte formidling af FLIS centrale nøgletal godkendes
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FLIS I

KOMMUNERNE

FLIS 

FORSYNINGS-

KÆDE

FLIS 

PROJEKTET

FLIS projektmål
i lyset af FLIS strategi

FLIS 

INFRA-

STRUKTUR

1. ALLE 98 KOMMUNERS PROJEKT

FLIS drives effektivt, lovmedholdeligt, 

og med indflydelse for 98 kommuner

2. KILDEDATA TIL KOMMUNERNE

FLIS sikrer kildedata til rådighed fra 

kommunale og statslige systemer mv. 

månedligt evt. ugentligt el. dagligt

3. UDVIKLING AF STANDARDISEREDE 

NØGLETAL - FLIS udvikler nationalt 

standardiserede nøgletal og datakuber 

der måler kommunernes opgaver

4. DRIFT AF NØGLETAL OG KUBER

FLIS drifter og supporterer nøgletal og 

datakuber med høj kvalitet

5. KILDEDATA TIL STATEN MV.

FLIS leverer kommunale kildedata 

samlet til staten mv. fx til DST

6. NØGLETAL TIL STATEN

FLIS leverer fælleskommunale nøgletal 

til staten mv. som aftalt fx i ØA

7. KOMMUNALT BI/LIS-MARKED

FLIS understøtter et dynamisk 

kommunalt BI/LIS-marked

8. BI/LIS-KOMPETENCER

Kommunerne opbygger og rekrutterer 

BI/LIS-kompetencer

9. DATAVALIDERING

Kommunerne får høj datakvalitet via 

løbende datavalidering

10. GEVINSTER

Kommunerne opnår gevinster med 

ledelsesdata, bl.a. data fra FLIS

Afventer nærmere 

afklaring af 

kommunernes 

efterspørgsel, 

business case og evt. 

aftaler med staten

4

3

2

1

6

53.1



3.2 FLIS projektstatus på prioriterede projektmål – juni 2019

• (1) Datavalideringen skrider planmæssigt frem i den nye centrale model. 

• Skole er afsluttet og Personale er i gang, og Voksne-handicappede forberedes.

• (2) Driften er under stabilisering, men Netcompany er i rød siden november pga tab af 

primært økonomidata. Automatiske tests skal etableres for at forebygge datatab.

• (3) BI-leverandørerne er tæt involveret via et månedligt dialogforum

• Der forberedes to ændringer, som skal sikre bedre levering af data til BI-systemerne.

• (4) Udviklingen har fokus på at rette fejl, forebygge tab af data og øge hastigheden i FLIS. 

• Releasen medio 2019 er aflyst fordi YR er flyttet til primo 2020. 

• (5) Gevinster er understøttet via åbning af FLIS eksempelbank. Webinar om DREAM data er 

afholdt med ca. 100 deltagere. 6-byernes nøgletal baseres i år på FLIS data (se bilag B).

• På FLIS-dagen kvitterede kommunerne kvitterede for et ”kedeligt” med fokus på 

datavalidering, datakvalitet og sikker drift. Der er opbakning til styregruppens nye mål.
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22%

23%

18%

16%

22%

35%

16%

8%

1%

Vi  prioriterer endnu ikke at gå i gang

Ledelsen bakker op om, at vi skal i gang , vi er i startfasen

Vi er ude med det i enkelte fagforvaltninger

Vi er bredt ude i organisationen, hvor BI/LIS data bruges ad
hoc

Vi er bredt ude i organisationen, og det er en integreret del af
hverdagen med styring af kommunen

FLIS kommunernes brug af FLIS data hhv. BI-LIS data generelt i styring af 
kommunen

Brug af FLIS data

Ved ikke / ikke besvaret er ikke vist i diagrammet

3.3 En del kommuner er i gang med BI/LIS og med FLIS
- resultat fra FLIS barometerundersøgelse primo 2019 (se bilag D)



PRIORITET 1
DATAVALIDERING

STATUS

9. DATAVALIDERING

Kommunerne får høj datakvalitet via 

løbende datavalidering



3.4 Status på Mål prioritet 1: Datavalidering

• Datavalidering Personale skrider planmæssigt frem med brug af den nye 
metode med central validering, dog med en mindre forsinkelse pga
forhandling med en kildeleverandør, og opstart af den nye centrale metode.

• Datavalidering Skole er det besluttet at afslutte, idet det antages at man 
via halvdelen af kommunerne har identificeret de væsentlige tværgående 
fejl i FLIS

• Status på hver kommunes validering blev vist på FLIS-dagen og lægges nu 
på eflis.



FLIS-projektet gennemfører 

datavalidering ved en metode, hvor 

projektet centralt sammenholder data 

mellem kildesystemer og FLIS, og hvor 

kommunerne kun har til opgave at 

implementere nødvendige rettelser 

lokalt i kommunernes registreringer 

mv.

Datavalidering af dataområderne 

gennemføres iht. den rækkefølge, der 

fremgår af roadmappen.

I 2019 afsluttes datavalidering på 

Skole, Personale og Voksen-

Handicappede.

Roadmap for datavalidering

Skole: 

afslutning af 

decentral val.

Personale

Voksen -

handicappede

Udsatte børn 

og unge

Sundhed

Beskæftigelse

Dagtilbud

Ældre/Omsorg

9.område

2019

3.5 Plan for datavalidering
- fra 2019 valideres data centralt af FLIS så den enkelte kommune skal bruge så få ressourcer som muligt på det

Skole: central 

validering efter 

ombygning

Økonomi: 

genvalidering
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g Kommunernes opgave var 
at:

•Datavalidere op i mod 4 DAK-rapporter

•Besvare spørgeskemaet i Enalyzer hvor 
kommunerne oplyste om fundne fejl

•Angive i KLIK at datavalideringen var 
fuldført

Ca. halvdelen af kommuner 
gennemførte valideringen.  

A
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r De fejl som blev indmeldt er 
tværgående:

•Forkert opbygget elevforløb for flere elever, 
dette er især gældende for elever der 
skifter klasse, skole eller har øvrige 
hændelser. 

•Data fra KMD loades forkert, der betyder at 
elever ikke altid får det korrekte elevforløb i 
FLIS.

•Skole er en såkaldt tværkommunal 
snitflade, ved  dublet registrering fra de to 
systemer bliver der ofte valgt den forkerte 
registrering.

•Opsætning af DAK rapporter skal stemme 
overens med vejledningerne.

•Opbygning af Skoletabel, hvor navneskift 
på skoler vil resultere i to ‘skoler’  i FLIS 

•Manglende opdatering af referencetabeller 
ved nye værdier i fagsystemerne

De fundne fejl er tværgående og 
det blev besluttet at afslutte 
decentral validering af skole. 
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b Ombygning af skoleområdet, der 
tager højde for

•Kommunernes indmeldte fejl i forbindelse 
med datavalideringen

•Fejl der blev fundet ved overflytning fra 
FLIS 4.5 til 5.0

•De sager, der ikke blev løst i FLIS 4.5 men 
er overflyttet 

•til FLIS 5.0

Gennemgang af referencedata

•Automatisering samt opdatering af 
referencedata

Gennemgang af begreber, 
forretningsregler samt standarder

•Klar definition af begreber og standarder på 
skoleområdet i samarbejde med Styrelsen 
for IT og Læring, Danmarks Statistik samt 
Kommune gruppe

Genvalidering foretages centralt 
2-3.kvartal 2020

3.6 Skolevalidering er afsluttet
- påbegyndt i 2018 som decentral validering



Mini-pilot

Validering og analyse af data for 2 
kommuner. Automatisering af 

sammenligningen af SD/KMD udtræk, 
dashboards

april – juni 2019

Output: 

Afholdt POC hvor valideringsmetoden 
bliver evalueret og opdateret.

Afvigelsesrapporter for hver af de 2 
kommuner. 

STATUS: 
Valideringsmetoden er ved at blive 

opdateret. 

1 SD kommune er analyseret
1 KMD kommune er undervejs. 

Afvigelsesrapport i 1. udkast er sendt til 
SD kommune Aalborg til kommentarer 

Pilot med 8 
kommuner

Validering og analyse af dataudtræk af 
cirka 8 kommuner – en bred 

repræsentation af KMD og SD kommuner.

Juni – august 2019 

Output:

De tværgående afvigelser oprettet som 
Kendte Fejl

Afvigelsesrapporter for hver af de 8 
kommuner

STATUS: 
Der er bestilt et dataudtræk for en pilot 

kommune fra Silkeborg Data. 

De 
resterende 
kommuner

Dataudtræk leveret af KMD og SD for de 
resterende kommuner. Der laves en 

automatiseret sammenligning 
”dashboards”. 

Er der andre nye tværgående fejl bliver 
det analyseret nærmere.

Forv. august/september 2019

Output:

En rapport til hver kommune som 
indeholder en grafisk præsentation af 

forskellene i kildedata og FLIS data med 
forklaringstekst. Information om kendte 

fejl.

STATUS:
Automatisering og de grafiske 

præsentationer bliver udviklet løbende 
som del af mini-pilot og pilot faserne.

3.7 Personalevalidering god på vej
- det første dataområde som valideres centralt



3.8 FLIS dataområder moderniseres i forlængelse af datavalidering
- med den aggregerede borger-økonomi-kube som forbillede – og med afsæt i den centrale datavalidering

Som drøftet på styregruppemødet i december 2018 efterspørger kommunerne modernisering af FLIS 

dataområder, med borger-økonomi-kuben som forbillede. Moderniseringen vil bl.a. kunne omfatte:

• Reduktion i antallet af nøgletal på dataområdet, afklaret via faggruppen for området samt styregruppen

• Ændring af datasættets design og dimensioner så kommunen lettere kan skabe egne nøgletal

• Standardisering af informationsmodellen og klassifikationer for data via faggruppen med styrelse og DST 

og med involvering af BI-leverandører samt kildeleverandører, mhp indlejring i rammearkitekturen

• Rettelse af kendte fejl, bl.a. alle generelle fejl fundet ved central datavalidering.

• Udarbejdelse af kravspecifikationer for alle dataområder, indeholdende forretningsregler for 

transformation af data, definition af begreber og standarder, mv. 

• Forbedring af load af data fra kildesystemer mhp højere datakvalitet

• Optimering af FLIS arkitektur og performance iøvrigt på dataområdet



PRIORITET 2
DRIFT

STATUS

4. DRIFT AF NØGLETAL OG KUBER

FLIS drifter og supporterer nøgletal og 

datakuber med høj kvalitet



3.9 Status på Mål prioritet 2: Drift

• Driftkommunikation gives fortsat høj prioritet, Kendte Fejl-listen gik i produktion i maj.

• Sikkerhedsbruddet på DREAM data i december er afrapporteret til kommunerne, og 

Netcompany dækker leverandøromkostninger for de kommuner, der har meldt regninger ind.

• Manglende data, især økonomidata, og for lange løsningstider, betyder efter KOMBITs

opfattelse, at FLIS applikationsdrift har været i rød iht kontrakten siden 21. november 2018. 

Dette er uacceptabelt for kommunerne.

• Automatiske tests af datakvalitet i FLIS kørsler, ”kørselsprøver”,  som skal forebygge tab 

af data, er under design og skal snarest implementeres, men er forsinket af kontraktuel 

dialog med Netcompany om betalingen.

• Netcompany vil snarest fremlægge et forslag til optimering af FLIS, der skal muliggøre 

hurtigere løsning af fejl mht manglende data, sikre hurtigere kørsler og evt klargøre FLIS til 

en potentielt realtids ”datahub”.



3.10 FLIS driftsstatus iht kontrakten

20

FLIS
JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAJ JUN Bemærkning/Konsekvens

Overordnet status ☺  ☺  ☺  ☺    
Rød i december skyldes sikkerhedsbrud på 

DREAM data

Fysisk Miljø

Driftseffektivitet 

produktionsmiljø ☺  ☺  ☺ ☺ ☺    

Manglende økonomidata siden 21. november 

betyder efter KOMBITs opfattelse, at 

Netcompany iht kontrakten er i RØD.

Brugeroplevet 

tilgængelighed ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺

Håndtering af 

nonproduktion miljø ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺

ITIL Processer

Håndtering af A- og 

B-incident ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺  ☺ ☺ ☺

Håndtering af 

Service Desk ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺  ☺ ☺ ☺

I februar har en del kommuner eskaleret til 

drift@kombit.dk at Netcompany ikke svarer 

fyldestgørende på indmeldte sager.

Service 

Requests/Standardl

everancer
☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺

Problem 

Management ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺

Change 

Management ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺

Installation af Patch ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺



Kontrolfiler Formater Leverance Datamængder Rapportering

Har vi modtaget det forventede?
Status på indlæsning.

Kommunikation via eflis.dk.

Er datas format som forventet?

Er data ankommet på forventet tidspunkt?

Er datamængden som forventet?

Fase 1s elementer er under 

kravspecificering, estimering og afklaring 

af pris med Netcompany

Implementeres løbende i 2. halvår 2019

3.11 Kvalitetssikring af data via automatiseret test af FLIS kørsler
- Fase 1: Check af hvad FLIS har modtaget fra kildesystemerne



Værdier og 
integritet

Nøgletal
Markering af 
datakvalitet

NBI test Rapportering

Data har de forventede værdier?
Status på indlæsning.

Kommunikation via eflis.dk.

Er nøgletal beregnet korrekt?

Vis brugerne hvor der er problemer

Er de forretningsmæssige regler overholdt?

Fase 2 påbegyndes i 2. halvår 2019

Implementeres løbende i 

2. halvår 2019 og 1. halvår 2020

3.12 Kvalitetssikring af data via automatiseret test af FLIS kørsler
- Fase 2: Check af datakvalitet i FLIS egne kørsler



3.13 Arkitektur - et hurtigere FLIS med højere datakvalitet
Netcompany har ikke genindlæst tabte data hurtigt nok iht kontrakten – fx manglende økonomidata.

Netcompany vurderer, at hurtigere genindlæsning kræver en brede optimering af FLIS arkitektur, der 

samtidig vil kunne styrke FLIS ift andre kommunale behov, herunder fx:

• Hurtigere genindlæsning af tabte data

• Højere datakvalitet i kørsler så færre data tabes

• Højere kapacitet mhp. hyppigere opdatering, større datamængder, koblede nøgletal

• Faste frister for, hvornår kommunerne kan forvente, at data er klar efter kørsler

• Eventuelle perspektiver på sigt for:

• FLIS som daglig/realtids opdateret datakilde - til bredere formål fx borgerblikket/SAPA

• Brug af kunstig intelligens mv. på FLIS datasæt - hvor der er lovhjemmel til det

KOMBIT vil gå konstruktivt i dialog med Netcompany om dette, under forudsætning af, at kommunerne 

kan opnå bindende og varige forbedringer af SLA som følge af investeringerne.



3.14 FLIS historik vokser og belaster FLIS-kørsler væsentligt
- behov for at historik kun opdateres og lagres iht. lovgivning og kommunernes behov

FLIS historik vokser måned for måned og øger omfanget af FLIS-kørsler og datamængder

Mindre historik ville øge hastigheden og mindske risikoen for fejl i FLIS-kørsler

Der er behov for at afklare rammerne for, hvor lang historik FLIS skal opdatere og lagre:

• Hvor lang historik har kommunerne behov for at anvende?

• Hvor langt tilbage har kommunerne behov for, at historik bliver opdateret, hvor ofte?

• Hvordan kan principper for historik standardiseres på dataområderne sammen med de 

relevante styrelser og Danmarks Statistik, så data er sammenlignelige?

Projektet vil afklare rammerne for at reducere opdatering og lagring af FLIS historik på hvert 

dataområde med involvering af FLIS følgegruppe mv.



PRIORITET 3
BI-LEVERANDØRER

STATUS

7. KOMMUNALT BI/LIS-MARKED

FLIS understøtter et dynamisk 

kommunalt BI/LIS-marked



3.15 Status på Mål prioritet 3: BI-leverandører

• De månedlige skype-møder for BI-leverandører kører, og alle 4 BI-
leverandører deltager.

• BI-leverandørernes forslag om ”Standardabonnement” på FLIS-data
forberedes implementeret

• BI-leverandørernes forslag om at reducere/fjerne fejlbehæftede 
datapakker på serverne forberedes implementeret

• En ny BI-kommunegruppe nedsættes for kommuner, som selv 
implementerer deres BI-system

• Samme dagsorden som BI-leverandørgruppen



3.16 Alle fire BI-leverandører deltager i månedligt skype-møde
- en tilsvarende gruppe med samme dagsorden etableres for kommuner som selv implementerer FLIS i deres BI-system



PRIORITET 4
UDVIKLING

STATUS PÅ
LEVERANCER

3. UDVIKLING AF STANDARDISEREDE 

NØGLETAL - FLIS udvikler nationalt 

standardiserede nøgletal og datakuber 

der måler kommunernes opgaver



3.17 Status på Mål prioritet 4: Udvikling

• En lang række fejlrettelser til FLIS er gennemført ifm de månedlige kørsler, og flere følger 

mhp sikkerhed mv.

• Release 5.2 gik i produktion uden fejl januar 2019 med DUBU, personalepolitiske nøgletal 

og ØIMs opdaterede kontoplan. Dette skyldtes en væsentligt skærpet testindsats.

• Ydelsesrefusion/Beskæftigelse er udsat til primo 2020 pga udsættelse af YR, og release 

5.3 er derfor aflyst

• Release 6.0 primo er planlagt til primo 2020 med YR/beskæftigelse, Dagtilbud, Elevfravær 

og Personale.

• Sundhed (LPR) står stille pga juridiske afklaringer med SDST, men Sundhed (EOJ data med 

Fælles Sprog III) kan evt påbegyndes og finansieres via”Synlige sundheds- og ældredata”.

• Faggrupper med kommuner, styrelser og Danmarks Statistik er nedsat på skole, 

beskæftigelse, sundhed, dagtilbud og snart voksen-handicappede. 

• Jura-gruppen, som bl.a. er vigtig mhp DREAM-aftalerne, savner kommuner.



• Der inviteres til ny faggruppe på voksenhandicap med nyhedsbrev i maj

• På Personale forventes det at bruge eksisterende KL-faggruppe / KR-L

• Relevante styrelse samt Danmarks Statistik deltager i hver af faggrupperne

Skole/ 

Elevfravær

Dagtilbud* Beskæftigelse Sundhed Jura Gennemsnits

beregning

1. møde d. 19. 

juni (i Odense)

Evt. Skype-

møde ult. juni

1. møde afholdt 

28. maj

1. møde afholdt 

3. juni

Ikke aktuelt aftalt 

møde
Udskudt p.t.

Haderslev Rudersdal Hjørring Hillerød Hillerød Assens 

Syddjurs Favrskov Favrskov Haderslev Frederiksberg Syddjurs

Næstved Haderslev Haderslev Sorø Assens

Randers Syddjurs Assens Næstved

Haderslev Næstved Hillerød Esbjerg

Odense Næstved Aalborg

Aarhus

3.18 Faggrupper er etableret - og flere er på vej
- i samarbejde mellem FLIS, forretningsfællesskaber, styrelser og Danmarks Statistik



3.19 Videreudvikling af FLIS infrastrukturen - siden sidste styregruppemøde

2019

• Arbejdsgiver-

politiske 

nøgletal

• Tilretning af 

ældre nøgletal 

til 2018-

kontoplan

• Integration af 

DUBU 3.0

Marts

• Ændring af KØR 

mappings til at 

håndtere NULL 

• Oprydning i 

dubletter i 

Silkeborg data 

Løn og Fravær

• Tilretning af 

personale-

omsætningstal

• ”Kendte fejl” 

oversigt på 

eflis.dk

Release 5.2

Januar 2019

Release ifm. 

månedskørsler

1. halvår 2019



3.20 Udkast til Roadmap for videreudvikling af FLIS-infrastrukturen
2019 2020

• Ydelsesrefusion / 

beskæftigelse jf. 

YRs plan

• Dagtilbud (det 8. 

dataområde)

• Skole med 

elevfravær 

moderniseret efter 

datavalidering

• Personale

moderniseret efter 

datavalidering

• Økonomi-personale 

remodellering

• CVR–oplysninger 

fjernes fra Voksne 

Handicappede

• 2018-kontoplan på 

Voksen Handicap 

nøgletal

• Elevforløb bygges om

• Certifikatbaseret 

autentifikation på SFTP 

serveren

• Stærk autentificering af 

RDS-brugere

• Løbende analyse af 

månedsindlæsning

• Indlæsning af 

varierende 

dataleverancer

• Deltaindlæsning fra 

EDW til DM

• Systematisk brug af 

kontrolfiler ifm

indlæsning

• Optimering af FLIS 

indeksering

• Skærpet 

regressionestest ifm

ændringer

• Automatisk test af 

datakvalitet i kørsler 

(fortsat)

• Optimering af FLIS 

performance og 

arkitektur (fortsat)

• Synlige sundheds- og 

ældre-data (EOJ/FSIII)

• Evt. LPR-data fra 

SDST

• Evt. Sundhed

moderniseret efter 

datavalidering

• Evt. Udsatte Børn og 

Unge moderniseret 

efter datavalidering

• Evt. Beskæftigelse

moderniseret efter 

datavalidering

• Evt. Beskæftigelse 

økonomiske nøgletal

• Evt. Koblede nøgletal 

Beskæftigelse/ udsatte 

børn, evt. Integration/ 

herkomst og evt. 

Husstands-

/familietyper). NB: 

afhængighed til 

forbedret arkitektur

• Automatisk test af 

datakvalitet i kørsler 

(fortsat)

• Optimering af FLIS 

performance og 

arkitektur (fortsat)

• Automatisk test af 

datakvalitet i kørsler 

(fortsat)

• Optimering af FLIS 

performance og 

arkitektur (fortsat)

• Voksne-

handicappede

moderniseret efter 

datavalidering

• Evt. Borger

moderniseret efter 

datavalidering

• Evt. Økonomi

moderniseret efter 

datavalidering

Release ifm. 

månedskørsler

2. halvår 2019

Release 6.0

Primo 2020

Release 6.2 

Primo 2021

Release ifm. 

månedskørsler

1. halvår 2020

Release 6.1

Medio 2020

Release ifm. 

månedskørsler

2. halvår 2020



Dagsorden

1. Velkomst og præsentation af nyt styregruppemedlem på FLIS (O)

2. Godkendelse af referat (B)

3. FLIS Projektstatus (O)

4. KLs plan for evaluering af FLIS i 2021 – kriterier og proces (B)

5. Udvælgelse af centrale nøgletal for de kommunale topledelser (B)

6. Kommunikation – gennemført og planlagt (O)

7. Eventuelt



4.1 Baggrund for KLs evaluering af FLIS

Kommunernes tilslutningsaftale:

Kontrakten blev indgået med Netcompany 25.01.2017 → KL bestyrelse skal tidligst primo 2021 foretage en høring i 

kommunerne vedr. målopfyldelse og på baggrund heraf evaluering i KL’s bestyrelse



4.2 Formål med FLIS

Der er i det oprindelige beslutningsgrundlag til KLs bestyrelse fra 2010 fremhævet tre primære formål 

med FLIS, som også er udgangspunkt for den opdaterede strategi fra 2015:

1. FLIS skal skabe en stærkere politisk platform. Kommunerne skal med FLIS i højere grad sætte sig i spidsen for udvikling af 

redskaber, som skaber øget gennemsigtighed i den kommunale opgaveløsning. Det skal undgås, at redskaber til lokal 

dokumentation og styring udvikles i statslige ”sektorsiloer”, hvor udgangspunktet er statslige styringsønsker frem for 

kommunernes behov.

2. FLIS skal styrke kommunernes benchmarkingfællesskab. Der skal etableres et effektivt benchmarkingsystem. Kommunerne har 

været for afhængige af nationale statistikker på et overordnet niveau, som ofte kommer med stor tidsforskydning og ikke giver

mulighed for at vurdere datas validitet. Med FLIS skal kommunerne få hurtig og let adgang til valide nøgletal, hvor den enkelte 

kommune samtidig kan grave sig ned i sine egne data. 

3. FLIS skal give bedre adgang til data. Kommunerne har oplevet udfordringer med at få adgang til brugbare data og 

uforholdsmæssig store omkostninger knyttet hertil. FLIS skal indkøbe data direkte fra fagsystemerne på månedlig basis og dermed 

presse priserne ned. Med FLIS-databasen skal kommunerne både få adgang til rådata og nøgletal og blive teknisk uafhængig af, 

hvilken leverandør de har.



4.3 Metode for KLs evaluering

KL vil foreslå, at KL’s bestyrelse medio 2021 skal forelægges:

• en opsamling på målopfyldelsen af FLIS på baggrund af kommunehøring 

• et oplæg til opdateret FLIS strategi for 2021-2024

KL vil foreslå, at høringen foretages i samarbejde med ØDF med følgende proces: 

• Efterår 2019: Dialog med ØDF hovedbestyrelse/ØDF-tovholdere

• Forår 2020: Første runde i ØDF-kredse – status på FLIS og succeskriterier frem mod 

forår 2021

• Forår 2021: Anden runde i ØDF-kredse – status på målopfyldelse i FLIS 

• Sommer 2021: Evaluering i KL’s bestyrelse og beslutning om FLIS’ videre drift



4.4 Indsatser i KOMBIT/KL frem mod evaluering i 2021 i 
overskrifter (1)

• Datavalidering og sikker drift

• Standardisering og opbygning af FLIS-områder mhp. mere dynamisk 

benchmarking og sammenhæng til statslige løsninger 

• Stærkere organisatorisk setup om videreudvikling af FLIS med nye, permanente 

faggrupper for alle relevante fagområder. Her indgår relevante statslige parter 

for at sikre standardisering og koordinering til staten.

• Bilaterale datasamarbejder med prioriterede ministerier/styrelser om bl.a. 

dataindsamling, opgørelsesmetoder 



4.5 Indsatser i KOMBIT/KL frem mod evaluering i 2021 i 
overskrifter (2)

• Samarbejde med ØDF, nøgletalsklubber, kommunale netværk og BI-leverandører 

om gevinster og muligheder med FLIS

• Øget KL-formidling af centrale FLIS-nøgletal på hjemmesideløsning

• Styrket KL-indsats målrettet kommuner, bl.a. i samarbejde med KLK 

(sparringsforløb eller lignende).   



4.6 Indstilling

→ Punkt 4. Det indstilles, 

→ At KLs forslag til proces for evaluering af FLIS godkendes

→ At styregruppen drøfter, hvad styregruppens rolle eventuelt kan 

være i processen?

→ At styregruppen drøfter hvilke indsatser KL/KOMBIT i særlig grad 

skal prioritere – og eventuelt nedprioritere – for at understøtte en 

høj målopfyldelse frem mod 2021?



Dagsorden

1. Velkomst og præsentation af nyt styregruppemedlem på FLIS (O)

2. Godkendelse af referat (B)

3. FLIS Projektstatus (O)

4. KLs plan for evaluering af FLIS i 2021 – kriterier og proces (B)

5. Udvælgelse af centrale nøgletal for de kommunale topledelser (B)

6. Kommunikation – gennemført og planlagt (O)

7. Eventuelt



5.1 Hvad er centrale nøgletal i FLIS

FLIS indeholder mere end 1200 nøgletal uden indbygget hierarki.

Centrale nøgletal er en udpegning af de mest centrale styringsmæssige nøgletal på hhv. 

overordnet niveau til topledelse og områdespecifikt niveau faglig ledelse (se illustration næste 

slide).

De centrale nøgletal benyttes i vid udtrækning i Kend din Kommune.

De øvrige nøgletal i FLIS kan fortsat tilgås og benyttes til styring, analyser og benchmarking.

KL har lavet bud på centrale nøgletal til godkendelse i følge- og styregruppe.



5.2 Udvælgelse af centrale nøgletal

1. Topleder nøgletal

- Helt overordnede nøgletal

- Økonomisk betydning for hele kommunen

- Maksimalt 10 nøgletal

2. Centrale nøgletal

- De vigtigste nøgletal for hvert område

- Faglig og strukturel styring

- Økonomi

- Politisk fokus

3. Øvrige nøgletal

- Resterende nøgletal i FLIS

2. 
Centrale Nøgletal

3. 
Øvrige nøgletal

1. 
Topleder 
nøgletal

Borger, 

økonomi og 

personale

Skole SundhedVoksne/

Handicappede

Ældre/

omsorg

Udsatte Børn 

og Unge

Beskæftigelse Dagtilbud



5.3 Kriterier for udvælgelse

KL har udvalgt nøgletallene ud fra følgende kriterier:

1. Nøgletallet skal indgå (eller være planlagt) i FLIS

2. Styringsmæssig og politisk betydning

Der er også inkluderet nøgletal med datakvalitetsudforinger. Det skal dog være 

tydeligt i formidlingen, hvor dette er tilfældet.

Der er kun udvalgt et begrænset antal nøgletal for kvalitet/effekt, da tilgængelige 

data giver begrænsede muligheder i FLIS. I det omfang der udvikles nye 

kvalitet/effektnøgletal kan disse tilføjes de centrale nøgletal.



5.4 Forankring og vedligeholdelse af centrale nøgletal

KL vil foreslå, at vi lancerer de centrale nøgletal efter sommerferien ud fra 

nuværende oplæg, under forudsætning af styregruppens godkendelse.

KL vil foreslå, at de centrale nøgletal præsenteres og drøftes i relevante faglige 

ledelsesfora (fx KL’s kontaktnetværk) og tværgående effektiviseringsfora (fx 

styregruppen for MEP/SEP) i efteråret 2019.

KL vil foreslå, at de centrale nøgletal præsenteres og drøftes i de relevante FLIS-

faggrupper.

KL foreslår, at hvis et fagområde i FLIS udvikles med f.eks. nye kvalitetsnøgletal, 

udpeger den relevante faggruppe på området i første omgang de nye centrale 

nøgletal. FLIS styregruppen godkender herefter ændringer i centrale nøgletal.



5.5 Topleder nøgletal

KL’s oplæg til topleder nøgletal

1. Strukturel driftsbalance (Økonomi)

2. Serviceudgifter (Økonomi)

3. Skattefinansieret bruttoanlægsudgifter inkl. Jord (Økonomi)

4. Overførselsudgifter ex. udgifter vedr. forsikrede ledige (Beskæftigelse)

5. Samlet sygefravær (Personale)

6. Udg. pr. elev til undervisning og befordring (Skole)

7. Samlede serviceudg. til udsatte børn og unge pr. 0-22-årig (Udsatte b&u)

8. Samlede udgifter til handicappede pr. 18-64 årig (Voksenhandicap)

9. Samlede udgifter til ældrepleje pr. 65+ årig (Ældre og omsorg)

Se forslag til øvrige 

centrale nøgletal i bilaget



5.6 Formidling af centrale nøgletal

KL har planlagt følgende formidling af centrale nøgletal:

• Inspirationsmateriale til kommuner og BI-leverandører til brug for implementering i 

egne LIS-løsninger

• Ny KL-hjemmeside med simpel visning af nøgletal og benchmarking på de centrale 

nøgletal 



5.7 Indstilling

→ Punkt 5. Det indstilles, 

→ At KLs forslag til centrale nøgletal i FLIS godkendes

→ At den foreslåede proces for forankring og vedligeholdelseaf FLIS 

centrale nøgletal godkendes

→ At den planlagte formidling af FLIS centrale nøgletal godkendes



Dagsorden

1. Velkomst og præsentation af nyt styregruppemedlem på FLIS (O)

2. Godkendelse af referat (B)

3. FLIS Projektstatus (O)

4. KLs plan for evaluering af FLIS i 2021 – kriterier og proces (B)

5. Udvælgelse af centrale nøgletal for de kommunale topledelser (B)

6. Kommunikation – gennemført og planlagt (O)

7. Eventuelt



6.1 Kommunikation gennemført - 1. halvår 2019 (O)

• Kommunikationsskabelon til Netcompany support

• Kendte fejl implementeret på eflis.dk her – listen viser alle fejl i FLIS som er identificeret, men som endnu ikke er løst

• Mulighed for kommuner og BI-leverandører for at få mailabonnement på driftsmeddelelser og kendte fejl på eflis.dk

• Brugerundersøgelse FLIS Barometer gennemført i starten af 2019 – måling af kommunernes vurdering af status på FLIS projektmål. 

Hele 83 af 89 kommuner har besvaret barometeret. Se uddrag af resultaterne i bilag C.

• FLIS-dagen 26/3 med fokus på FLIS nye projektmål, på datavalidering, drift og support, automatisk test af datakvalitet samt test

• Eksempelbank med kommuners brug af FLIS blev lanceret på kombit.dk i forbindelse med FLIS-dagen

• FLIS nyhedsbrev udkommer månedligt - ny side der viser, hvordan man holder sig opdateret om information og nyhedsbreve her

• Månedlige møder i kommunal følgegruppe

• Månedlige måder i BI-leverandørgruppe – alle 4 kendte BI-leverandører til kommunerne deltager

• Månedlige møder i kommunal kommunikationsgruppe - som målgruppetester alle månedens driftsmeddelelser

• Kaffemøder med en række kommuner rundt omkring i landet

https://www.eflis.dk/Driftsmeddelelser/Alle
https://www.kombit.dk/indhold/s%C3%A5dan-holder-du-dig-opdateret-om-drift-og-udvikling-i-flis#overlay-context=


6.2 Kommunikation planlagt - 2. halvår 2019 (O)

• Ny månedlig offentliggørelse af opdaterede standardrapporter med

• Månedens status på Datavalidering af FLIS

• Månedens status på Drift af FLIS

• Månedens status på Udvikling af FLIS (ændringer)

• Webinarer ifm. kommunernes datavalidering

• Webinar om DREAM – evt. efterfølgende kursus

• (Muligvis en FLIS dag i løbet af efteråret)

• FLIS nyhedsbrev udkommer månedligt

• Månedlige møder i kommunal følgegruppe

• Månedlige måder i BI-leverandørgruppe – alle 4 kendte BI-leverandører til kommunerne deltager

• Månedlige møder i ny BI-kommunegruppe – for kommuner som ikke har en BI-leverandør men selv implementerer BI

• Månedlige møder i kommunal kommunikationsgruppe - som målgruppetester alle månedens driftsmeddelelser

• Kaffemøder med en række kommuner rundt omkring i landet



Dagsorden

1. Velkomst og præsentation af nyt styregruppemedlem på FLIS (O)

2. Godkendelse af referat (B)

3. FLIS Projektstatus (O)

4. KLs plan for evaluering af FLIS i 2021 – kriterier og proces (B)

5. Udvælgelse af centrale nøgletal for de kommunale topledelser (B)

6. Kommunikation – gennemført og planlagt (O)

7. Eventuelt


