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Formål webinaret

• At give en kort introduktion til release 5.0 og 5.1

• Status på datavalideringsarbejdet på skoleområdet og 

personaleområdet som er det kommende område som skal 

valideres. 



Release 5.0 

Vejledningssiden

• Indeholder vejledninger samt dokumentation, siden er 

offentligt tilgængeligt og kan findes på https:\\www.eflis.dk 

Administrationssiden

• Kommunernes administrationsside, indeholder følgende 

funktioner:

- DAK-rapporter

- Bestilling af datapakker

- Overvåge datakvalitet

- Administrere brugere til SFTP

Højdepunkter fra releasenotatet



Release 5.0 – Datakvalitetsforbedringer 

• FLIS 5 er et konverteringsprojekt. 

• Datavarehuset er omlagt til ny og moderne teknologi.

• Dette sikrer øget robusthed og lettere mulighed for 

udvidelser. 

• Alle data er genindlæst og kontrolleret med den nye FLIS 5.

• Genindlæsningen har medført, at en række fejl er blevet 

rettet.

• Dermed er datakvaliteten øget betydeligt i FLIS 5.

• I Releasenotatet, findes en komplet liste over rettelser.

• For eksempel er det fundet og rettet en række fejl i 

afrunding af decimaler.

https://www.eflis.dk/dokumentation/generelt/overblik-over-tidligere-releases


Release 5.0 – Datakvalitetsforbedringer 

Udsnit af releasenotatet (som ligger under dokumentation på vejledningssitet):



Release 5.0 – Nye dataområder 

• DREAM beskæftigelsesdata indgår i release 5.0

• DREAM er en forløbsdatabase, som er specifikt målrettet 

effektopgørelser på beskæftigelsesområdet. 

• DREAM data indeholder information om de 

beskæftigelsesydelser borgeren har modtaget. 

• På grund af forsinkelse af Ydelsesrefusion er data herfra ikke 

tilgængelige endnu.

• KØS sundhedsdata, viser udgifter pr. modtagere af regionale 

sundhedsydelser på et aggregeret niveau.

• KØS sundhedsdata kan anvendes til at analysere kommunale 

forskelle i sundhedsforbruget i det regionale sundhedsvæsen.

• Kuben Sundhed.



Beskæftigelsesområdet i FLIS

DREAM

• FLIS nøgletal har 
fokus på at følge 
borgere på 
dagpenge og 
kontanthjælp et år 
efter

• Værktøj til at 
vurdere effekten af 
indsatser

• Kan analysere 
mønstre og 
forbundne kar i 
kommunen

YR

• YR indeholder al 
data på CPR-
niveau om 
borgerens 
ydelsesforløb

• En IT-løsning der 
samler og 
behandler data og 
beregner refusion, 
medfinansiering og 
fleksbidrag

• Benchmarking i 
FLIS

• Data primært fra 
SKAT's eIndkomst -
herudover CPR, 
økonomisystemer 
og DFDG

DFDG

• DFDG er STAR's
indsamling af data 
fra mange 
systemer, bl.a. 
jobcentrenes 
sagssystemer og 
ydelsescentrenes 
systemer

• DFDG i FLIS er 
primært 
kommunernes 
egne aktivitetsdata

• FLIS nøgletal kan 
måle resultaterne 
af kommunernes 
indsatser – fx andel 
aktiverede 
ydelsesmodtagere



Release 5.1
Titel Prioritet Status Dataområder

ÆA 062 - PersonaleFravær – Tilretning af nomenklatur Høj I gang Løn og personale
ÆA 052 - Ændringsanmodning Personale og Fravær - Medtag 

fraværsårsagskode 'Delvis Syg' i opgørelsen af sygefravær Høj I gang Løn og personale
ÆA 051 - Ændringsanmodning Personale og Fravær - Ændring i 

navngivning af begreber samt nye felter i DM Høj I gang Løn og personale

ÆF 122 - Ændring af loadtype for KMD karakter Høj Implementeret Skole
ÆF 111 - SKOLE: Fastlæggelse af logik til håndtering af 

dubletter i kildedata til Klasse (jf. DA160) Høj Implementeret Skole
ÆF 106 - Omstrukturering af indlæsningen og T2-historikken 

foretaget på EDW.Elev Høj I gang Skole

ÆF 108 - Ejerkode på skole Høj I gang Skole
ÆA 059 - Ændringsanmodning Skole - Ændring i kriteriet for 

bundne prøvefag Høj I gang Skole
ÆA 040 - Ændringsanmodning Voksne Handicappede - Ny 

snitflade Høj I gang

Voksne 

handicappede
ÆA 061 - Ændringsanmodning Option 2.1.95 - Driftsstatus med 

abonnement Høj I gang

ÆA 049 - KL-Dataområde Høj I gang

ÆA 025 - FLIS - Datavalideringsmekanisme Høj I gang

ÆA 021 - FLIS - Regel til håndtering af medarbejdere med 

ansættelseskvoten 0 Høj I gang



Release 5.1

Titel Prioritet Status Dataområder
ÆA 056 - Ændringsanmodning Personale og Fravær - 

Arbejdsgiverpolitiske nøgletal Medium Ny Løn og personale
ÆF 135 - Udfør tilpasninger til logik i KØR-indlæsning, forbundet med 

forbedret håndtering af decimaler Medium Ny Økonomi
ÆF 89 - Rettelse af loadstrategi for KMD OPUS Økonomi til at følge 

kontrolfil Medium Ny Økonomi

ÆF 140 - Standardisering af DWH Medium Ny

ÆA 057 - KL adgang til FLIS-data Medium NY
ÆA 055 - Ændringsanmodning Koblede Nøgletal - Beskæftigelse og 

Udsatte Børn og Unge Medium Ny



Skole - Status på datavalidering 

16%

28%
56%

Skole

Ej på begyndt Påbegyndt Fuldført



Datavalidering – Skole  

• Analyse og implementering

• Status fra KL udsendes

• Status på datavalideringen på 

Administrationsportalen



Datavalidering - Personale

• Valideringsprocessen forventes at starte i oktober 2018

• Øget leverandør og kommune involvering



Eventuelt


