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REFERAT 

Styregruppemøde 

FLIS 

Onsdag, 26. juni 2019 

Deltagere: På Skype: 
Jørgen Bach, økonomichef, Viborg Kommune 
Peter Pedersen, økonomidirektør, Århus Kommune  
Siggi W. Kristoffersen, direktør, Faaborg-Midtfyn Kommune 
 
I KOMBIT: 
Eik Møller, Kommunaldirektør, Ballerup Kommune (KOMDIR) 
Morten Mandøe, cheføkonom, KL 
Jane Møller Pedersen, KL 
Peter Riis, projektleder, KL 
Karin Markman Bentsen, KOMBIT 
Morten Hass, KOMBIT 
Lene Friis, afgående projektkoordinator, KOMBIT (referent)  
Danny Larsen, tiltrædende projektkoordinator, KOMBIT 

  

Afbud: Lars Clement, Kommunaldirektør, Mariagerfjord Kommune  
Jesper Kragerup, økonomichef, Frederiksberg Kommune 
Claus Brandt, vicekommunaldirektør, Holstebro Kommune  
Eddie Dydensborg, økonomichef, Esbjerg Kommune (ØDF) 

 

 

Der vedlægges planchesæt med den dagsorden, der blev gennemgået på mødet.  
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1. Velkomst og præsentation af nyt styregruppemedlem på FLIS (O) 

Siggi W. Kristoffersen er direktør i Faaborg-Midtfyn Kommune og nyt medlem af 

styregruppen. Siggi har tidligere været ansat i Københavns Kommune og i den 

egenskab arbejdet med 6-byernes nøgletal. 

Nyt medlem er også vicekommunaldirektør i Holstebro Kommune Claus Brandt, 

som ikke havde mulighed for at deltage i dagens møde. 

2. Godkendelse af referat (B) 

Referatet blev godkendt 

Der var enighed om, at det fremover være vil sådan, at referater anses for 

godkendt, hvis der ikke er modtaget indsigelser senest 14 dage efter udsendelsen. 

3. FLIS Projektstatus (O) 

Morten Hass orienterede om projektets status med afsæt i de udsendte 

dagsordensplancher. 

Eik Møller pointerede med ”sygefravær” som eksempel, at det er afgørende for 

brugen af FLIS-data, at FLIS og de statslige nøgletalsaktører så vidt muligt hænger 

sammen, og at eventuelle forskelle imellem beregningsmetoder kan forklares enkelt 

og pædagogisk, også til det politiske niveau.  

Morten Hass forsikrede, at projektet forfølger styregruppens mål om, at udvikling af 

datasæt og nøgletal i FLIS fremover, med KL’s hjælp, vil foregå i en fælles proces 

med staten, hvor data og nøgletal i størst mulig grad standardiseres nationalt med 

deltagelse af kommuner, relevante styrelser og Danmarks Statistik. Denne proces 

vil blive fulgt med hensyn til de store dataområder, der udvikles med henblik på 

release 6.0, der udkommer primo 2020, nemlig YR/beskæftigelse, Dagtilbud, Skole 

moderniseret efter datavalidering med Elevfravær, og Personale moderniseret efter 

datavalidering. 

Peter Pedersen bemærkede, at man realistisk måtte forvente, at der ville blive tale 

om en flerårig proces med de statslige aktører. Morten Hass bekræftede, at 

processen med de statslige aktører mv. giver en risiko på tidsplanen for bl.a. Skole, 

hvor STIL skal involveres, og for Personale, hvor KR-L skal sidde med. 

Morten Mandøe foreslog, at de enkelte punkter på agendaen til 

styregruppemøderne fremover suppleres med en runde, hvor de kommunale 

repræsentanter deler deres opfattelse af status på FLIS-projektet med afsæt i 

arbejdet med FLIS i de respektive kommuner. 
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4. KL’s plan for evaluering af FLIS i 2021 – kriterier og proces (B) 

Der var flere kommentarer til den proces, som KL havde indstillet til godkendelse, 

som KL nu arbejder videre med: 

• Styregruppen anbefalede, at ikke kun ØDF men også 

kommunaldirektørerog de samlede direktioner med fagdirektører bør 

involveres – det er ikke tilstrækkeligt at tale med økonomisøjlen, der i 

forvejen interesserer sig for FLIS og data. Ligeledes blev det foreslået at 

inddrage de faglige chefforeninger og nøgletalssamarbejder efter samme 

model som processen med 6-byerne, der har fungeret godt 

• Styregruppen anbefalede, at FLIS-projektet ikke kun evalueres i forhold til 

de tre oprindelige målsætninger, som blev formuleret med afsæt i de 

politiske behov overfor staten. En evaluering bør også fokusere på de mere 

fremadrettede behov for data, datavalidering og forbedret datakvalitet i 

kommunernes fagsystemer, som i dag er en mere væsentlig opgave for 

FLIS end ved tilslutningen i 2015. 

• Styregruppen anbefalede, at selve evalueringsprocessen gøres kortere op 

til bestyrelsesbehandlingen, så kommunedialogen bliver mere fokuseret på 

anvendelse og gevinster end evaluering. Ligeledes anbefalede 

styregruppen, at de politiske rammer og forudsætninger for dialogen med 

kommunerne bør være så klare som muligt, fx Hvis en lukning af FLIS fx 

reelt anses for et urealistisk scenarie, bør dette være tydeligt i oplægget til 

dialogen. 

• Styregruppen foreslog, at Kommunaldirektørforeningens bestyrelse kom i 

tæt dialog med KL’s ledelse i processen frem mod drøftelsen i KL’s 

bestyrelse. 

• Styregruppen anbefalede, at KL/KOMBIT skal prioritere samarbejde med 

kommunale nøgletalssamarbejder og generelt kommunedialog der kan 

hjælpe kommunerne til øget anvendelse og gevinster ved FLIS. 

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

Følgende blev besluttet: 

• KLs forslag til centrale nøgletal blev godkendt 

o KL ser på Jørgen Bachs afgivne kommentarer, ligesom den øvrige 

styregruppe opfordres til snarest at indsende eventuelle yderligere 

kommentarer. 

• Den foreslåede proces for forankring og vedligeholdelse af FLIS centrale 

nøgletal blev godkendt. 
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• Styregruppen opfordrede KL og KOMBIT til at dele gode eksempler på 

kommunernes anvendelse af koblede nøgletal 

• Den foreslåede formidling af FLIS centrale nøgletal blev godkendt. 

• Styregruppen anbefalede, at de centrale nøgletal skal ud nu, og at der så 

kan laves justeringer i nøgletalslisten efterfølgende afhængig af 

kommunernes feed-back. 

 

 


