
 

1. Godkendelse af referat af forrige følgegruppemøde 
 

Referatet blev godkendt. 

 

2. Drift og månedsindlæsning v/Erik 
 

Følgegruppen udtrykker stor utilfredshed med driftsituationen på FLIS ! 

 

Følgegruppen gør opmærksom på at de kommuner som har Fujitsu som BI leverandør fortæller at 

Fujitsu har udtrykt (men ikke truet med) at hvis det fortsætter så holder kommunernes aftaler med 

Fujitsu ikke længere fordi forudsætninger er ændret. Dvs. vi kan stå i en situation hvor Fujitsu 

kommuner skal forhandle med BI leverandøren på ny. 

 

Greve Kommune gør opmærksom på, at kommuner, som ikke er gået i gang med FLIS har behov 

for månedlig status på, hvordan det går med kvaliteten af data og af drift. KOMBIT vil se på, hvordan 

man systematisk kan dele månedens driftstatus med kommunerne.  

 

KOMBIT minder om at hvis kommunernes indmeldinger om fx fejl/manglende nøgletal ikke tages 

alvorligt af leverandøren, er det vigtigt at man som kommune sender en mail til drift@kombit.dk 

KOMBIT er i gang med at sikre at leverandøren får styre på processer der skal til ift. fejlhændelser. 

 

3. Datavalidering – kort status v/Carmen  
 
Følgegruppen tog status til efterretning 
 

4. Daglige kildedata – resultat af formøde med Næstved, Herning og København v/Morten 
 

Der er opbakning til det foreslåede møde. Følgegruppen foreslår vi også opgør behovet for daglige 

data ikke kun fra antal kommuner med også antal borgere. 

 

5. Dialog med KMD om FLIS adgang til Kommunernes Kildedata v/Morten 
 

Følgegruppen tog orienteringen til efterretning. 

 

6. Mulig udskydelse af skole og af release 5.3 med YR/DFDG v/Morten 
 

Følgegruppen er bekymret hvor hvad der vil ske i mellemperioden fra april når YR går i drift til 

september hvor YR/DFDG ledelsesdata releases i FLIS, og Følgegruppen opfordrer KOMBIT og KL 

til at have opmærksomhed på dette problem. 
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7. Eventuelt 
 

Følgegruppen spurgte KL til status på gennemsnitsberegning. KOMBIT fortæller at der mangler 

kommuner og hvis ikke vi kan få nogle kommuner med må vi genoverveje fremgangsmåden.  

 

Morten Hass forklarede, at udviklingen på flere områder i FLIS pt afventer, at der melder sig 

kommuner til faggrupper på beskæftigelse, skole, dagtilbud og jura. Morten understregede, at 

møderne med kommunerne behøver ikke foregår i København, men typisk vil foregå på Skype og 

undertiden i Midt/Vestdanmark – lokation skal ikke være en barriere for at deltage. 

 

Følgegruppen foreslår, at når vi har brug for kommunaldeltagelse er det et stærkere signal at sende, 

hvis KL sender et borgmesterbrev. 

Følgegruppen beder også om at opgaverne er tydeligere beskrevet ift ressourcetrækket. 

 

Der var enighed om, at Ydelsesrefusion skal være fast på dagsordenen i Følgegruppen indtil 

YR/DFDG ledelsesdata er i drift i FLIS. 

 


