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REFERAT 

Styregruppemøde 

FLIS 

Onsdag, 5. december 2018 

Deltagere: På Skype: 
Jesper Kragerup, økonomichef, Frederiksberg Kommune 
Jørgen Bach, økonomichef, Viborg Kommune 
Lars Clement, Kommunaldirektør, Mariagerfjord kommune 
 
I KOMBIT: 
Eik Møller, Kommunaldirektør, Ballerup Kommune (KOMDIR) 
Eddie Dydensborg, økonomichef, Esbjerg Kommune (ØDF) 
Peter Pedersen, økonomidirektør, Århus Kommune 
Morten Mandøe, cheføkonom, KL 
Katrine Mau, kontorchef, KL  
Peter Riis, projektleder, KL 
Karin Markman Bentsen, KOMBIT 
Morten Hass, KOMBIT 
Lene Friis, projektkoordinator, KOMBIT (referent) 

  

Afbud: Charlotte Markussen, Direktør, Høje-Taastrup kommune 
Jan Lysgaard Thomsen, kommunaldirektør, Kalundborg Kommune 

 

 

Der vedlægges planchesæt med den dagsorden, der blev fremvist på mødet.  
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1. Velkomst og præsentation af ny projektejer og projektleder for FLIS 

Karin Markman Bentsen bød velkommen. Mødets deltagere præsenterede sig, og 

udover det allerede oplyste om styregruppens medlemmer i præsentationen 

tilføjede Eddie Dydensborg og Eik Møller, at de hhv. repræsenterer 

Økonomidirektørforeningen (ØDF) og kommunaldirektørforeningen (KOMDIR).  

2. Dagsorden, referat og beslutningspunkter 

Dagsorden, referat og beslutningspunkter blev godkendt. 

Lars Clement anbefalede, at referatet udelukkende omfatter beslutninger, hvilket 

styregruppen var enig i. 

3. FLIS Projektstatus 

Eddie Dydensborg anbefalede at deklarere status for hver kommunes validering på 

hvert dataområde. Karin Markman oplyste, at det er planen, og at dette vil blive 

kortlagt via FLIS barometer survey januar 2019. 

Jesper Kragerup roste planen om en juridisk faggruppe, og huskede KOMBIT på, at 

der i gruppen også skal være nogen med viden om ledelsesinformation og om de 

fagområder, som skal afklares juridisk. 

DREAM-data blev kort debatteret. KOMBIT følger op på, at STAR snarest kommer 

med et udspil til reviderede DREAM-aftaler med kommunerne. FLIS-projektet 

holder kommunerne løbende orienteret. 

4. FLIS mål og rammer – 10 målområder som afspejler FLIS strategi 

4.1 FLIS projektmål i lyset af FLIS strategi  

Styregruppen tiltrådte, at FLIS projektet arbejder på disse ti målområder. 

Efter styregruppemødet blev projektmålene drøftet i følgegruppen torsdag den 14. 

december. Følgegruppe anbefalede at man kunne se af målene, at kommunerne 

ønsker kildedata fra både kommunale, statslige og eventuelt andre kilder, hvilket er 

i overensstemmelse med det drøftede i styregruppen. 

På den baggrund har KOMBIT efter følgegruppemødet præciseret teksten mht 

projektmål nr. 2: Kildedata til kommunerne, så det fremgår at der er tale om data fra 

både kommunale, statslige og andre kilder: 
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KOMBIT vurderer, at præciseringen ikke ændrer indholdet af styregruppens 

beslutning om projektmålene, men derimod gør beslutningen mere forståelig. 

På baggrund af præciseringen har projektmålene nedenstående ordlyd: 

 

 

4.3 Prioritering mellem de aktive målområder i FLIS 

Det blev bemærket, at styregruppen havde modtaget et fælles brev fra alle de 

fynske FLIS-kommuner, med en indstilling om at give fuld prioritet til sikre 

datakvaliteten på FLIS frem for at introducere nye dataområder. 

Styregruppen tiltrådte indstillingen om, at FLIS projektet arbejder ud fra 

prioriteringen på planche 4.3 mellem de seks aktive målområder i FLIS. 

Eddie Dydensborg bemærkede, at der bør kunne køre nogen gevinstrealisering, 

selvom det har lavere prioritet end fx datavalidering. Morten Hass bekræftede, at 

dette kunne være en mulighed fx i forlængelse af, at et dataområde er valideret. 
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5. Det 9. dataområde 

Styregruppen tiltrådte, at FLIS-projektet udelader det niende dataområde samt 

kommunernes tilhørende betaling. 

6. Kommunernes datavalidering – metode, roadmap og plan  

6.4 Fremtidig metode for datavalidering 

Styregruppen tiltrådte, at 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 

6.5 Road map for datavalidering 

Styregruppen tiltrådte, at FLIS-projektet gennemfører datavalidering af 

dataområderne i henhold til den rækkefølge, der fremgår af road map på planche 

6.5. 

Styregruppen tiltrådte, at FLIS-projektet afslutter datavalidering af dataområderne 

Skole, Personale og Voksen-Handicap i 2019. 

7. Videreudvikling 

7.2 Generelle principper for prioritering af videreudvikling af FLIS 

infrastrukturen 

Styregruppen tiltrådte, at FLIS-projektet prioriterer videreudvikling af FLIS-

infrastrukturen i henhold til de principper, der er beskrevet på planche 7.2. 

7.4 Prioritering af den aktuelle videreudvikling af FLIS infrastrukturen  

Styregruppen tiltrådte, at FLIS-projektet prioriterer den aktuelle videreudvikling af 

FLIS-infrastrukturen som angivet på planche 7.4 i henhold til de generelle 

principper for prioritering. 

7.5 FLIS-roadmap for videreudvikling af FLIS-infrastrukturen 

Styregruppen tog roadmap for videreudvikling af FLIS-infrastrukturen, som angivet 

på planche 7.5, til efterretning. 
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8. Udvælgelse af nøgletal til de kommunale topledelser 

8.1 Nøgletal 

I henhold til indstillingen drøftede styregruppen, hvordan man kan udpege de 

centrale nøgletal på hvert dataområde med udgangspunkt i Kend Din Kommune?  

Dette er stærkt efterspurgt af kommunerne som et middel til ledelsesmæssig 

mobilisering omkring ledelsesdata og FLIS. 

Følgende synspunkter blev noteret: 

 ”Less is more”, en topleder I en kommune skal maksimalt se på 10 nøgletal 

for at få overblik over, hvordan det går med lederens ansvarsområde. 

 “Kend Din Kommune” er i sin nuværende form for bredspektret til at danne 

skabelon for dette. 

 ”Follow the money”, de områder, som toplederne skal følge, vil være de 

økonomisk mest betydende for kommunen. 

 Nøgletal skal evt gå på tværs af områder, fx illustrere krydsfeltet mellem 

Voksen-Handicappede, Beskæftigelse og Udsatte Børn og Unge. 

 Der er behov for at luge ud i de mere end 1000 nøgletal i FLIS. 

Kommunerne efterspørger et mindre antal per område, men til gengæld en 

mere fleksibel udformning af datakuberne mhp at kunne opstille lokale 

nøgletal i kommunen eller i fx en nøgletalsklub. Forbilledet kunne fx være 

den aggregerede borger-økonomi-kube. Styregruppen kunne eventuelt 

beslutte et paradigme for dette fx mht hvor mange nøgletal der er ønskelige 

på hvert niveau på et fagområde, mhp gradvis oprydning i FLIS nøgletal. 

FLIS-projektet vil med tæt involvering af KL komme med et oplæg til styregruppen 

på baggrund af ovenstående synspunkter. 

Eik Møller stilede sig til rådighed som sparringspartner på oplægget. 


