
MØDE I STYREGRUPPEN FOR FLIS

Den 5. december kl. 14.30-16.30 2018 i KOMBIT



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

Afbud

Eik Møller Kommunaldirektør Ballerup Kommune / 

Kommunaldirektørforeningen 

(KOMDIR)

KOMBIT

Eddie Dydensborg Økonomichef Esbjerg Kommune /

Økonomidirektørforeningen (ØDF)

KOMBIT

Peter Pedersen Økonomidirektør Aarhus Kommune KOMBIT

Jørgen Bach Økonomichef Viborg Kommune Skype

Lars Clement Kommunaldirektør Mariagerfjord Kommune Skype

Jesper Kragerup Økonomichef Frederiksberg Kommune Skype

Charlotte Markussen Direktør Høje Taastrup Kommune Afbud

Jan Lysgaard Thomsen Kommunaldirektør Kalundborg Kommune Afbud

Morten Mandøe Cheføkonom KL KOMBIT

Katrine Mau Kontorchef KL KOMBIT

Peter Riis Projektleder KL KOMBIT

Karin Markmann Bentsen Projektejer / Vicedirektør KOMBIT KOMBIT

Morten Hass Projektleder KOMBIT KOMBIT

Lene Friis Projektkoordinator KOMBIT KOMBIT



Dagsorden

1. Velkomst og præsentation af ny projektejer og projektleder for FLIS (O)

2. Dagsorden, referat og beslutningspunkter (B)

3. FLIS Projektstatus (O)

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

5. Det 9. dataområde (B)

6. Kommunernes datavalidering – metode, roadmap og plan (B)

7. Videreudvikling af FLIS infrastrukturen – principper, prioritering og roadmap (B)

8. Udvælgelse af nøgletal til de kommunale topledelser (O)

9. Kommunikation – gennemført og planlagt (O)

10. Eventuelt

Bilag:

A: Referat af FLIS styregruppemøde den 7. juni 2018

B: FLIS-strategi ”Nye målsætninger og indsatser i FLIS” fra 2015



Dagsorden

1. Velkomst og præsentation af ny projektejer og projektleder for FLIS (O)

2. Dagsorden, referat og beslutningspunkter (B)

3. FLIS Projektstatus (O)

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

5. Det 9. dataområde (B)

6. Kommunernes datavalidering – metode, roadmap og plan (B)

7. Videreudvikling af FLIS infrastrukturen – principper, prioritering og roadmap (B)

8. Udvælgelse af nøgletal til de kommunale topledelser (O)

9. Kommunikation – gennemført og planlagt (O)

10. Eventuelt



1.1 Ny projektejer og projektleder for FLIS (O)

• Projektejer for FLIS, Ydelsesrefusion, Social Pension, 

Fælles Bibliotekssystem, NemRefusion, Køreprøvebooking

• Ansvarlig for it-konsulenter, arkitekter og test managere

• Medlem af Statens It-Råd

Baggrund

• Ledelseserfaring fra finansiel sektor med fokus på 

levering af komplekse it-projekter

• Projekt- og porteføljeledelse, leverandørstyring, 

metoder, test, sikkerhed og forandringsledelse

• Projektleder for FLIS

Baggrund

• Projektleder for Ydelsesrefusion og Valg, KOMBIT

• PMO, Regional Sundheds-IT (RSI), Danske Regioner

• Programleder for monopolbruddet, KOMBIT

• Projektleder for Transitionsaftalen ved salget af KMD, KL

• It-strategi- og arkitekturchef, SKAT

• Projektleder for erhverv, Den digitale taskforce, Finansministeriet

• Projektleder for it/tele/elektronik mv. Erhvervsministeriet

Karin Markmann Bentsen Morten Hass



Dagsorden

1. Velkomst og præsentation af ny projektejer og projektleder for FLIS (O)

2. Dagsorden, referat og beslutningspunkter (B)

3. FLIS Projektstatus (O)

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

5. Det 9. dataområde (B)

6. Kommunernes datavalidering – metode, roadmap og plan (B)

7. Videreudvikling af FLIS infrastrukturen – principper, prioritering og roadmap (B)

8. Udvælgelse af nøgletal til de kommunale topledelser (O)

9. Kommunikation – gennemført og planlagt (O)

10. Eventuelt



2.1 Indstillinger til styregruppens beslutning (O)
2. Dagsorden, referat og beslutningspunkter (B)

• Planche 2.2 At dagsordenen for dagens FLIS styregruppemødet godkendes

• Planche 2.2 At referatet af FLIS styregruppemødet i juni 2018 godkendes

4. FLIS-projektets mål og rammer – 10 målområder, som afspejler FLIS strategi (B)

• Planche 4.1 At FLIS-projektet arbejder ud fra de 10 målområder, som fremgår af planchen, og som afspejler forslagene i FLIS strategi

• Planche 4.3 At FLIS-projektet arbejder ud fra den prioritering imellem FLIS 6 aktive målområder, som fremgår af planchen

5. Det 9. dataområde (B)

• 5.2 At FLIS-projektet udelader det 9. dataområde samt kommunernes tilhørende betaling

6. Kommunernes datavalidering - metode, roadmap og plan (B)

• 6.4 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 mv.

• 6.5 At FLIS-projektet gennemfører datavalidering af dataområderne iht den rækkefølge, der fremgår af roadmap på planchen

• 6.5 At FLIS-projektet afslutter datavalidering af dataområderne Skole, Personale og Voksen-Handicap i 2019

7. Videreudvikling af FLIS infrastrukturen – principper, prioritering og roadmap (B)

• 7.1 At FLIS-projektet prioriterer videreudvikling af FLIS-infrastrukturen iht de principper, der fremgår af planchen

• 7.2 At FLIS-projektet prioriterer den aktuelle videreudvikling af FLIS-infrastrukturen som angivet på planchen iht de generelle 

principper for prioritering

• 7.3 at styregruppen tager roadmap for videreudvikling af FLIS-infrastrukturen, som angivet på planchen, til efterretning

8. Udvælgelse af nøgletal til de kommunale topledelser - Kend Din Kommune (O)

• 8.1 At styregruppen drøfter hvordan man kan udpege de centrale nøgletal på hvert dataområde med udgangspunkt i Kend Din 

Kommune



2.2 Godkendelse af dagsorden og referat (B)

Det indstilles,

• At dagsordenen for dagens FLIS styregruppemøde godkendes

• At referatet af FLIS styregruppemødet i juni 2018 godkendes



Dagsorden

1. Velkomst og præsentation af ny projektejer og projektleder for FLIS (O)

2. Dagsorden, referat og beslutningspunkter (B)

3. FLIS Projektstatus (O)

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

5. Det 9. dataområde (B)

6. Kommunernes datavalidering – metode, roadmap og plan (B)

7. Videreudvikling af FLIS infrastrukturen – principper, prioritering og roadmap (B)

8. Udvælgelse af nøgletal til de kommunale topledelser (O)

9. Kommunikation – gennemført og planlagt (O)

10. Eventuelt



3.1 FLIS projektstatus (O)

Målområde Kommentar

Mål og rammer • Projektet er i gang med at afklare mulighederne for at projektgøre og realisere forslagene til initiativer i FLIS strategi. En del af 

forslagene ligger naturligt i forlængelse af de nuværende aktiviteter i projektet og kan umiddelbart gennemføres. Andre forslag 

kræver en nærmere afklaring med hensyn til kommunernes efterspørgsel, business case og eventuelle aftaler med staten. 

• Der lægges op til, at styregruppen prioriterer indsatsen på projektets målområder iht strategien under jf dagsordenens punkt 4.

Governance og

juridiske rammer

• Kommunerne efterspørger en større gennemsigtighed mht., hvordan det specifikke indhold af nøgletal og kuber besluttes. Der 

arbejdes derfor på en metode, hvor kommunerne har en styrket rolle.

• Da kommunerne også ønsker, at FLIS nøgletal har størst mulig sammenhæng med statens - fx Danmarks Statistik - skal staten også 

involveres i en sådan organisering.

• Flere kommuner efterspørger en bedre fælles afklaring af de juridiske rammer for brug af data fra FLIS. Projektet vil derfor etablere 

en tværgående juridisk faggruppe, hvor kommunerne i fællesskab kan medvirke til at afklare juridiske spørgsmål.

• Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har bedt om en fornyet aftaleindgåelse med alle kommuner om adgangen til DREAM 

data fra STAR, og KL presser på for, at STAR snarest fremlægger forslag til indholdet af en fornyet aftale.

• KL sikrer fortsat dialog med de resterende 9 kommuner henblik på tilslutning til FLIS.

Drift, support og 

månedskørsel

• Der har været for store mangler i data i Q3, og både kommunerne og deres BI-leverandører har gjort flittig brug af Netcompanys

support. Kommunikation om kendte fejl forbedres og afprøves overfor en gruppe kommuner og BI/LIS-leverandører. 

• Testprocedurer for ændringer skærpes fra release 5.2 med afsæt i den nye skærpede kontrakt for FLIS.

• Netcompanys og KOMBITs opfølgning på kildesystemers dataleverancer styrkes med afsæt i den skærpede kontrakt for FLIS.

Videreudvikling af 

nøgletal

• Det nye FLIS efter genudbuddet udkom i august 2018. Endnu en release med yderligere data udkom i oktober, bl.a. med data fra 

Kend Din Kommune. Til januar udkommer endnu en release af FLIS med bl.a. Arbejdsgiverpolitiske nøgletal.

• Der lægges op til, at styregruppen prioriterer imellem forskellige typer af videreudvikling under dagsordenens punkt 7.

• Der er behov for at afklare perspektiverne for et eventuelt 9. dataområde i FLIS, og dette behandles under punkt 5.

Samarbejde med 

BI/LIS-leverandører

• De to store BI/LIS-leverandører giver feedback på driftskommunikation og brugersupporten på kommunernes vegne. 

• Samarbejde med alle B/LIS-leverandører om udvikling, release og udrulning af nye nøgletal skal etableres.

Kommunernes 

implementering

• Den fælles datavalidering er forsinket. Ny plan forelægges styregruppen jf dagsordenens punkt 6.

• Der er påbegyndt dialog med KL-K om evt. kompetenceudvikling jf dagsordens punkt 4.

• KL indsamler eksempler på brug og gevinster til eksempelbank på kombit.dk. Alle kommuner rykkes for svar.

• Kommunerne efterlyser en udvælgelse af de vigtigste nøgletal til den kommunale topledelse jf dagsordenens punkt 8



Dagsorden

1. Velkomst og præsentation af ny projektejer og projektleder for FLIS (O)

2. Dagsorden, referat og beslutningspunkter (B)

3. FLIS Projektstatus (O)

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

5. Det 9. dataområde (B)

6. Kommunernes datavalidering – metode, roadmap og plan (B)

7. Videreudvikling af FLIS infrastrukturen – principper, prioritering og roadmap (B)

8. Udvælgelse af nøgletal til de kommunale topledelser (O)

9. Kommunikation – gennemført og planlagt (O)

10. Eventuelt



10. GEVINSTER

Kommunerne opnår gevinster med  

ledelsesdata, bl.a. data fra FLIS

9. DATAVALIDERING

Kommunerne får høj datakvalitet 

via løbende datavalidering

8. BI/LIS-KOMPETENCER

Kommunerne opbygger og 

rekrutterer BI/LIS-kompetencer

FLIS I

KOMMUNERNE

7. KOMMUNALT BI/LIS-MARKED

FLIS understøtter et dynamisk 

kommunalt BI/LIS-marked

6. NØGLETAL TIL STATEN

FLIS leverer fælleskommunale 

nøgletal til staten som aftalt fx i ØA

5. KILDEDATA TIL STATEN MV.

FLIS leverer kommunale kildedata 

samlet til staten mv. fx til DST

FLIS 

FORSYNINGS-

KÆDE

FLIS 

PROJEKTET

1. ALLE 98 KOMMUNERS PROJEKT

FLIS drives effektivt, lovmedholdeligt, 

og med indflydelse for 98 kommuner

Det indstilles,

 At FLIS-projektet arbejder ud fra 

de 10 målområder, som fremgår 

af planchen, og som afspejler 

forslagene i FLIS-strategi 

Se bilag B: FLIS-strategi

Bundlinjen for den 

kommunale sektor

4.1 FLIS projektmål (B)
i lyset af FLIS strategi

Fælleskommunal
Ledelsesdata 
InfraStruktur

Projektet er i gang med at 

afklare mulighederne for 

at projektgøre og 

realisere forslagene til 

initiativer i FLIS strategi 

2. KILDEDATA TIL KOMMUNERNE

FLIS sikrer kildedata til rådighed 

månedligt evt. ugentligt el. dagligt

FLIS 

INFRA-

STRUKTUR

4. DRIFT AF NØGLETAL OG KUBER

FLIS drifter og supporterer nøgletal 

og datakuber med høj kvalitet

3. UDVIKLING AF STANDARDISEREDE 

NØGLETAL - FLIS udvikler nationalt 

standardiserede nøgletal og datakuber 

der måler kommunernes opgaver

NB: Planchen er justeret ift det udsendte !



4.2 FLIS projektmål (O)

Fælleskommunal
Ledelsesdata 
InfraStruktur

10. GEVINSTER

Kommunerne opnår gevinster med  

ledelsesdata, bl.a. data fra FLIS

9. DATAVALIDERING

Kommunerne får høj datakvalitet 

via løbende datavalidering

8. BI/LIS-KOMPETENCER

Kommunerne opbygger og 

rekrutterer BI/LIS-kompetencer

FLIS I

KOMMUNERNE

Bundlinjen for den 

kommunale sektor

7. KOMMUNALT BI/LIS-MARKED

FLIS understøtter et dynamisk 

kommunalt BI/LIS-marked

5. KOMMUNALE DATA TIL STATEN

FLIS leverer kommunale kildedata 

samlet til staten mv. fx til DST

FLIS 

FORSYNINGS-

KÆDE

FLIS 

PROJEKTET

1. ALLE 98 KOMMUNERS PROJEKT

FLIS drives effektivt, lovmedholdeligt, 

og med indflydelse for 98 kommuner

Afventer nærmere 

afklaring af 

kommunernes 

efterspørgsel, 

business case og evt. 

aftaler med staten

NB: Planchen er justeret ift det udsendte !

2. KILDEDATA TIL KOMMUNERNE

FLIS sikrer kildedata til rådighed 

månedligt evt. ugentligt el. dagligt

FLIS 

INFRA-

STRUKTUR

4. DRIFT AF NØGLETAL OG KUBER

FLIS drifter og supporterer nøgletal 

og datakuber med høj kvalitet

3. UDVIKLING AF STANDARDISEREDE 

NØGLETAL - FLIS udvikler nationalt 

standardiserede nøgletal og datakuber 

der måler kommunernes opgaver

6. NØGLETAL TIL STATEN

FLIS leverer fælleskommunale 

nøgletal til staten som aftalt fx i ØA



4.3 Prioritering mellem de aktive målområder i FLIS (B)

Prioritet Målområde Begrundelse for prioritering

1 Stort set alle kommuner, som projektet er i dialog med, tilkendegiver, at indsatsen med 

fortsat datavalidering er den vigtigste aktivitet i projektet. Det vil blive prioriteret at få 

datavalideringen helt i mål på et område, før der for alvor skrues op for det næste.

2 Det er afgørende, at FLIS drift og månedskørsler får en højere kvalitet, hvor omfanget af fejl 

og manglende data nedbringes markant. Jf. dagsordenspunkterne om det 9. dataområde og 

prioritering af videreudvikling er datakvalitet vigtigere end en mængde nye dataområder.

3 FLIS bliver for de fleste kommuner kun tilgængeligt via kommunens valgte BI/LIS-

leverandør. En forudsætning for at nedbringe omfanget af fejl og mangler er, at der er et tæt 

samarbejde om drift, udvikling og kommunikation med disse leverandører.

4 Den lovede udvikling skal gennemføres. De fleste kommuner anser det for et væsentligt 

udestående, at der mangler sammenhæng mellem FLIS nøgletal, statslige nøgletal og 

Danmarks Statistik. Indsatsen for dette prioriteres mht. nye nøgletal/dataområder.

5 Ligesom for andre it-systemer skal FLIS på hvert dataområde medvirke til kommunale 

gevinster. I forlængelse af datavalideringen på hvert område foreslås derfor, at kommunerne 

udpeger de mest gevinstgivende analyserapporter, og at disse udbredes til alle kommuner.

6 Der er behov for at gøre beslutningsprocesserne omkring nøgletal og data mere formelle og 

tydelige, og at involvere de kommunale faggrupper på dataområderne også i den løbende 

videreudvikling. Desuden efterspørger kommunerne juridisk afklaring mht. brugen af data.

8. DATAVALIDERING

Kommunerne får høj datakvalitet 

via løbende datavalidering

6. KOMMUNALT BI/LIS-MARKED

FLIS understøtter et dynamisk 

kommunalt BI/LIS-marked

0. ALLE 98 KOMMUNERS PROJEKT

FLIS drives effektivt, lovmedholdeligt, 

og med indflydelse for 98 kommuner

Trods den foreslåede afklaring for de fire målområder fra FLIS strategi har projektet behov for en ramme for prioritering 

af den øvrige indsats. Kommunerne efterspørger bedre datakvalitet frem for nye dataområder.

9. GEVINSTER

Kommunerne opnår gevinster med  

ledelsesdata, bl.a. data fra FLIS

 Det indstilles, at projektet arbejder ud fra ovenstående prioritering 

imellem FLIS 6 aktive målområder

4. DRIFT AF NØGLETAL OG KUBER

FLIS drifter og supporterer nøgletal 

og datakuber med høj kvalitet

3. UDVIKLING AF STANDARDISEREDE 

NØGLETAL - FLIS udvikler nationalt 

standardiserede nøgletal og datakuber 

der måler kommunernes opgaver

NB: Planchen er justeret ift det udsendte !NB: Bemærk brev fra fynske kommuner



Dagsorden

1. Velkomst og præsentation af ny projektejer og projektleder for FLIS (O)

2. Dagsorden, referat og beslutningspunkter (B)

3. FLIS Projektstatus (O)

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

5. Det 9. dataområde (B)

6. Kommunernes datavalidering – metode, roadmap og plan (B)

7. Videreudvikling af FLIS infrastrukturen – principper, prioritering og roadmap (B)

8. Udvælgelse af nøgletal til de kommunale topledelser (O)

9. Kommunikation – gennemført og planlagt (O)

10. Eventuelt
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8.

???

9.

På Styregruppemødet 7. juni 

2018 var der ”…bred enighed 

om, at validering / bedre data / 

styrkelse af eksisterende 

dataområder har langt højere 

værdi for kommunerne end et 

fjerde dataområde”

5.1 Det 9. dataområde (O)

Fragmenteret 

systemfundament

Lille 

opgave

Ikke data-

område

Følgegruppens drøftelser 3. og 23.oktober 2018 var 

præget af, at kommunerne bruger FLIS forskelligt: 

• For de fleste kommuner er det vigtigste at sikre 

kvaliteten af FLIS data, bl.a. via fortsat 

datavalidering i kommunerne. 

• Flere kommuner finder, at dette bør føre til, at 

datavalidering prioriteres frem for nye 

dataområder i FLIS. 

• Enkelte mener, at områder, som pt har lav 

datakvalitet, bør tages ud af FLIS.

• Teknik og miljø, Erhverv og turisme 

samt Kultur og fritid har et 

fragmenteret systemfundament

• Skat og opkrævning fylder ikke nok i 

den kommunale opgavevaretagelse

• Integration kræver ikke et nyt 

dataområde men tilpasning og kobling 

af eksisterende data (cpr data)
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5.2 Udeladelse af det 9. dataområde (B)

Fordele

• Det undgås at etablere dataområder i FLIS, som 

ikke tydeligt er efterspurgt af kommunerne som 

helhed

• Det undgås at etablere dataområder i FLIS, som 

skal bygge på et svagt systemlandskab med risiko 

for svigtende datakvalitet

• Fravalget af 9. dataområde styrker fokus på at 

sikre kvaliteten på de eksisterende dataområder 

efter princippet ”kvalitet frem for kvantitet”

Ulemper

• Tilliden til FLIS kan lide skade. I forbindelse med 

tilslutningen til genudbud af FLIS blev i et notat 

ved siden af tilslutningsaftalen skitseret en plan, 

hvorefter FLIS ville ende med 9 dataområder. I 

selve tilslutningsaftalen er kommunerne dog kun 

forpligtet til at betale for op til 9 områder, men 

det loves ikke, at alle 9 områder vil komme.

• FLIS-projektet mister en årlig indtægt fra 

kommunale betalinger på ca. 7 mio.kr. Dette er et 

tab på 28 mio.kr. akkumuleret til 2023, og det 

udskyder tidspunktet for, hvornår FLIS går i nul 

med ca. 1 år.

Det indstilles,

 At FLIS-projektet udelader det 9. dataområde 

samt kommunernes tilhørende betaling

(Charlotte støtter indstillngen)



Dagsorden

1. Velkomst og præsentation af ny projektejer og projektleder for FLIS (O)

2. Dagsorden, referat og beslutningspunkter (B)

3. FLIS Projektstatus (O)

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

5. Det 9. dataområde (B)

6. Kommunernes datavalidering – metode, roadmap og plan (B)

7. Videreudvikling af FLIS infrastrukturen – principper, prioritering og roadmap (B)

8. Udvælgelse af nøgletal til de kommunale topledelser (O)

9. Kommunikation – gennemført og planlagt (O)

10. Eventuelt



6.1 Hvad er datavalidering? (O)

• Datavalidering er en kvalitetssikring af de data, som ligger i FLIS

• Her tjekker man, at data i FLIS svarer til data i kildesystemer til FLIS

• Der er behov for at sikre datakvaliteten på dataområderne, så der bliver større tillid 

til egne og andre kommuners data

• Gode data er afgørende for at tilvejebringe troværdig ledelsesinformation om egen 

kommune, ligesom gode data på et område styrker muligheden for at sammenligne 

egen kommune med andre kommuner



6.2 Datakvalitet fra kildesystemer til brugen af FLIS
- ingen kæde er stærkere end det svageste led

Data rejser langt fra kommunens medarbejdere arbejder i fagsystemet, gennem FLIS og retur til kommunens ledere, der kigger på FLIS 

data i kommunens BI/LIS-system. Data kan tabe kvalitet flere steder på den lange rejse:

Kommunens 

fagsystemer 

indeholder ikke 

præcis de data, som 

FLIS skal bruge

Snitflade fra 

kommunens 

system-

leverandør

Mangelfulde og 

forsinkede 

registreringer

Uensartet 

registrering internt i 

kommunen og på 

tværs af kommunen

Fejl i snitfladen fra 

kildesystem til FLIS

Manglende 

indberetning til FLIS 

leverandør ved 

kommuners skift af 

leverandør

Fejl i FLIS 

indlæsning og 

behandling af data 

fra kildesystemer

Fejl i BI-systemets 

indlæsning og 

behandling af FLIS 

data.

Fejl i kommunernes 

rapporter på FLIS 

data.

Indretning af 

kommunens 

systemer

Kommunens 

registrerings-

praksis

FLIS 

behandling af 

data

BI-systemets 

behandling af 

data



6.3 Tidligere plan for datavalidering kunne ikke gennemføres (O)
- kommunerne rykker kraftigt for en ny plan

Dele af beskæftigelse og sundhed er 

forsinket

• Beskæftigelsesområdets YR/DFDG mv. er endnu 

ikke etableret

• Sundhedsområdets data fra SDST er ikke 

etableret

Ressourceprioritering

• FLIS-projektet har omprioriteret til fordel for en 

sikker release af det nye FLIS 5.0 efter 

genudbuddet

• FLIS-projektet mistede sin 

implementeringskonsulent i august, og ny 

bemanding skulle rekrutteres

Ny metode skulle udvikles

• Kommunerne ønsker en ny metode med flere 

opgaver placeret centralt, og denne metode har 

skulle udvikles

• Ingen nye planer meldes ud, før de er besluttet i 

styregruppen



6.4 Fremtidig metode for datavalidering (B)

Udgangspunktet er, at den enkelte kommune skal bruge så få ressourcer som muligt på datavalidering.

FLIS-projektet foreslår derfor at gennemføre central validering, hvor:

1) KOMBIT aftaler og finansierer, at kildeleverandørerne leverer et træk af data fra fagsystemet 

2) KOMBIT aftaler og finansierer, at en datakonsulent sammenholder dette med de tilsvarende FLIS data

3) Kommunernes opgave begrænses til en KLIK opgave, hvor hver kommune modtager en fejlrapport med 

nødvendige lokale rettelser af kommunens registreringer mv., og kommunen foretager disse rettelser.

Status på hver kommunes validering af de enkelte dataområder synliggøres på eFLIS, så andre kommuner 

eventuelt kan tage højde for kommunens datakvalitet ifm benchmarking med kommunen.

Omkostningerne til den øgede centrale datavalidering finansieres ved omprioritering af midler fra 

videreudvikling af FLIS-infrastrukturen. Dette vil medføre en strammere prioritering af ændringsønsker.

 Det indstilles, 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 mv.



6.5 Roadmap for datavalidering (B)

Personale

Voksne / 

Handicappede

Udsatte børn 

og unge

Sundhed

Skole
= Opfølgning på 

resterende 

kommuner på Skole

Dagtilbud

Beskæftigelse

Ældre/Omsorg

( 9. område? )

Det indstilles:

 at FLIS-projektet gennemfører datavalidering af dataområderne 

iht den rækkefølge, der fremgår af roadmap på planchen

 at FLIS-projektet afslutter datavalidering af dataområderne Skole, 

Personale og Voksen-Handicap i 2019

Der er behov for at gøre erfaringer med 

den nye valideringsmetode, og den 

revurderes efter hvert dataområde. 

Derfor indstilles kun plan for 2019 samt 

roadmap for rækkefølge af de øvrige 

områder efter 2019.

Personale har afventet 

Arbejdsgiverpolitiske 

nøgletal

Voksne-Handicappede har 

afventet ny snitflade i 

FLIS 5.1 oktober 2018

Udsatte børn og unge 

afventer kommunernes 

ibrugtagning af DUBU 3.0

Sundhed afventer 

sundhedsdata fra SDST, 

kun KØS kan valideres pt

Beskæftigelse afventer 

YR/DFDG

Dagtilbud afventer 

udvikling af området

Ældre/omsorg afventer 

KLs FSIII-analyse

2019



6.6 Udkast til plan for datavalidering PERSONALE (O)
- drøftes og kvalitetssikres videre med FLIS følgegruppe

Forberedelse i 
KOMBIT

KOMBIT beskriver valideringsopgaven: 
hvilke data skal sammenlignes og hvad 

skal kvalitetssikres på data. Hvilke 
analyse rapporter kræves det.

KOMBIT sikrer, at mulige fejl er 
identificeret og det er klargjort, hvem 

der skal rette hvilke type af fejl.

KOMBIT laver aftaler med 
kildeleverandørerne om dataudtræk  & 

om at rette fundne fejl. 

KOMBIT specificerer 
datakonsulentopgaven og sikrer en 

aftale med datakonsulenten.

KOMBIT bestiller et datatræk fra 
kildeleverandøren.

Forberedelse i 
Kommunen

Kommunens ledelse modtager varsel 
om kommunes opgave med at rette 

datafejl lokalt i kommunen og en 
orientering om, at KOMBIT tager sig af 

de resterende fejlrettelser.

Kommunen deltager i webinar om 
valideringsopgaven.

Kommunen sikrer, at bemanding er 
allokeret. 

Validering og 
analyse

Datakonsulenten får kildedata og FLIS 
data pr. kommune.

Datakonsulenten udfører 
valideringsopgaven iht KOMBITs 

specifikation.

Datakonsulenten leverer en opgørelse 
over fejl kategoriseret efter, hvem der 

skal rette dem til KOMBIT  

KOMBIT udarbejder en rapport med de 
relevante fejl, som den enkelte 

kommune skal rette lokalt. 

KOMBIT afholder webinar om 
kommunernes rettelsesopgave og 

status over KOMBITs opgaver.

Rettelser

Kommunen modtager rapport med de 
fejl, som kommunen skal rette fra 

KOMBIT (KLIK opgave)

Kommunen retter de fejl, der er 
udpeget i rapporten og melder tilbage i 

KLIK.

KOMBIT bestiller rettelser i FLIS.

KOMBIT afleverer fundne fejl i 
kildesystemerne ift kommunens 

fagsystemer til kildeleverandørerne.

KOMBIT sikrer opfølgning på 
opgaverne hos kildeleverandørerne, 

FLIS og kommunerne

Primo Q1-2019 Q1-2019 Q1-Q2-2019 Q2-2019



Dagsorden

1. Velkomst og præsentation af ny projektejer og projektleder for FLIS (O)

2. Dagsorden, referat og beslutningspunkter (B)

3. FLIS Projektstatus (O)

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

5. Det 9. dataområde (B)

6. Kommunernes datavalidering – metode, roadmap og plan (B)

7. Videreudvikling af FLIS infrastrukturen – principper, prioritering og roadmap (B)

8. Udvælgelse af nøgletal til de kommunale topledelser (O)

9. Kommunikation – gennemført og planlagt (O)

10. Eventuelt



7.1 Prioritering af videreudvikling (O)
Baggrund

• Kommunerne ønsker fokus på datavalidering og datakvaliteten i FLIS. Projektets 

ressourcer og økonomi prioriteres til fordel for dette

• Der vil være behov for en strammere prioritering af videreudvikling af FLIS 

infrastrukturen i form af nye nøgletal og kuber

• FLIS-projektet rammes også løbende af behov for nødvendige ændringer i FLIS, 

fordi der udkommer ændrede eller nye kildesystemer (senest DUBU), som i 

perioder kan lægge et stort pres på projektets ressourcer til udvikling.

• Projektet efterspørger derfor styregruppens tilkendegivelse af, hvordan der bedst 

prioriteres imellem forskellige ændringsønsker?



Prioritet Beskrivelse Begrundelse for prioritering

1 SKAL-opgaver • Nødvendige ændringer, som skal til for, at det eksisterende FLIS overhovedet 

fungerer, fx ændringer i kildedata og grænseflader, tekniske opgraderinger mv.

• Godkendes af KOMBIT

2 Ændringer der løser fejl indmeldt til 

supporten fx fundet via kommunernes 

datavalidering

• Kommunerne lægger vægt på at få kvalitet i eksisterende data, før nye data 

implementeres.

• Godkendes af KOMBIT

3 Lovet indhold i dataområder jf. 

kommunernes tilslutningsaftale med 

KOMBIT

• Udestående data som er lovet i eksisterende dataområder (YR, LPR, 

sundhedsdata etc.)

• Det  8. dataområde - Dagtilbud

4 Opgaver lovet fælleskommunalt til 

staten i Økonomiaftaler, via 

Finansloven mv.

• Fælles nøgletal lovet i ØA eller via FL (evt. særskilt finansiering)

• Godkendes af KOMBIT

5 Videreudvikling af nøgletal eller nye 

data

• Ændringsforslag fra kommuner, BI-leverandører, FLIS-leverandør, KL

• Prioriteres af Følgegruppen

7.2 Generelle principper for prioritering af videreudvikling af 
FLIS infrastrukturen (B)

Kommunerne tilkendegiver generelt, at datakvalitet mv. har højere prioritet end yderligere nøgletal, kuber og data.

 Det indstilles, at FLIS-projektet prioriterer videreudvikling af 

FLIS-infrastrukturen iht. de principper, der fremgår ovenfor

NB: Bemærk brev fra fynske kommuner



7.3 FLIS leverede releases (O)
- siden styregruppemødet i juni

Release 5.0

August 2018 

Release 5.1 

Oktober 2018

• Yderligere 

datakvalitets-

forbedringer

• Ændringsanmodning 

vedr. ny Voksne 

Handicappede-snitflade

• Bundne prøvefag i de 

forskellige skoleår

• KL dataområde (Kend 

Din Kommune)

• Tilretning af 

referencedata på 

personaleområde

• Ny FTP server

• Nye dataområder

• Ny eflis.dk og 

administrationsside

• Optioner og 

ændringsanmodninger

• Flytning af eksisterende 

områder fra FLIS F til 

FLIS G

• Resterende Optioner, 

ændringsanmodninger 

samt datakvalitet-

forbedringer

2018

Overtagelsesprøven blev godkendt 

5. juli 2018

Driftsprøven blev godkendt

21. september 2018

Udviklingsprojektet efter 

genudbuddet er slut



Prioritet Beskrivelse Begrundelse for prioritering

1 SKAL-opgaver • Uforudsete nødvendige ændringer, som skal til for, at FLIS fungerer

• Forbedringer af FLIS infrastruktur bl.a. mhp. at kunne afvikle koblede nøgletal

• Integrationer til referencedata, som i dag håndteres delvis manuelt

2 Ændringer der løser fejl indmeldt til 

supporten fx fundet via kommunernes 

datavalidering

• Fejl fundet ifm. datavalidering Skole

• Fejl fundet ifm. datavalidering Personale (når denne er gennemført)

• Fejl fundet ifm. datavalidering Voksen-Handicappede (ditto)

3 Lovet indhold i dataområder jf. 

kommunernes tilslutningsaftale med 

KOMBIT

• Det 8. dataområde Dagtilbud

• Økonomiske nøgletal Beskæftigelse

• Ydelsesrefusion/DFDG (afhængighed til YR tidsplan)

• Sundhedsdata/SDST, også jf. bevilling på finansloven (afhængighed til SDST)

4 Opgaver lovet fælleskommunalt til 

staten i Økonomiaftaler, via 

Finansloven mv.

• Elevfravær (lovet i Økonomiaftalen)

• Koblede nøgletal jf. bevilling på finansloven (Beskæftigelse/udsatte børn, 

eventuelt Husstands-/familietyper og Integration/herkomst)

5 Videreudvikling af nøgletal eller nye 

data

• Ændringsforslag fra kommuner, BI-leverandører, FLIS-leverandør, KL

• Prioriteres af Følgegruppen

7.4 Prioritering af den aktuelle videreudvikling af FLIS 
infrastrukturen (B)

 Det indstilles, at FLIS-projektet prioriterer den aktuelle videreudvikling af FLIS-

infrastrukturen som angivet ovenfor iht. de generelle principper for prioritering



7.5 UDKAST til FLIS-roadmap for videreudvikling af FLIS-infrastrukturen (B)

Release 5.2

Januar 2019 

Release 5.3 

Juli 2019

• Elevfravær (ØA)

• Beskæftigelse 

økonomiske nøgletal

• Fejlrettelser fra 

datavalidering Skole

• Integrationer til 

referencedata

• Styrket infrastruktur 

mhp driftskvalitet og 

koblede nøgletal

• Eventuelt

Ydelsesrefusion / 

DFDG

• DUBU 3.0 nye 

kildedata (nødvendig)

• Kontoplan 2018 Ældre 

(nødvendig)

• Arbejdsgiverpolitiske 

nøgletal

Release 6.0 

Januar 2020

• Dagtilbud (det 8. 

dataområde)

• Fejlrettelser fra 

datavalidering 

Personale

• Eventuelt

Sundhedsdata / 

SDST

2019 2020

Release 6.1 

Juli 2020

• Fejlrettelser fra 

datavalidering 

Voksne-handicappede

• Eventuelt Koblede 

nøgletal 

Beskæftigelse/ 

udsatte børn, evt. 

Integration/ herkomst 

og evt. Husstands-

/familietyper). NB: 

Afhængighed til 

styrket infrastruktur

NB: Der tages forbehold for projekternes afhængigheder til 

kildeleverandører, til statslige myndigheder mv. - samt for omprioritering af 

ressourcer mhp. nødvendige ændringer som fx ændrede kildesystemer

 Det indstilles, at styregruppen tager roadmap for videreudvikling af 

FLIS-infrastrukturen, som angivet på planchen, til efterretning



Dagsorden

1. Velkomst og præsentation af ny projektejer og projektleder for FLIS (O)

2. Dagsorden, referat og beslutningspunkter (B)

3. FLIS Projektstatus (O)

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

5. Det 9. dataområde (B)

6. Kommunernes datavalidering – metode, roadmap og plan (B)

7. Videreudvikling af FLIS infrastrukturen – principper, prioritering og roadmap (B)

8. Udvælgelse af nøgletal til de kommunale topledelser (O)

9. Kommunikation – gennemført og planlagt (O)

10. Eventuelt



Der er over 1.200 nøgletal i FLIS, hvor kommunerne kan lave detaljeret benchmarking 

Men hvad er de mest centrale nøgletal? Kommuner (og BI-leverandører) efterspørger 

hjælp til ikke at fare vild og til at skabe topledelsesfokus

KL vil prioritere sådan udvælgelse, som bl.a. forudsætter:

1. Kommunalt ejerskab (direktører)

2. Koordinering med andre nøgletalskoncepter 

- fx er der samarbejde med 6-byerne

8.1 Udvælgelse af centrale nøgletal til topledelserne (B)

Kend Din 

Kommune 

nøgletal

FLIS 

nøgletal

Nøgletals-

klubber

(fx 6-byerne)

Danmarks 

Statistik…?

Statslige styrelsers 

nøgletal…?

 Det indstilles, at styregruppen 

drøfter, hvordan man kan udpege 

de centrale nøgletal på hvert 

dataområde med udgangspunkt i 

Kend Din Kommune



Dagsorden

1. Velkomst og præsentation af ny projektejer og projektleder for FLIS (O)

2. Dagsorden, referat og beslutningspunkter (B)

3. FLIS Projektstatus (O)

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

5. Det 9. dataområde (B)

6. Kommunernes datavalidering – metode, roadmap og plan (B)

7. Videreudvikling af FLIS infrastrukturen – principper, prioritering og roadmap (B)

8. Udvælgelse af nøgletal til de kommunale topledelser (O)

9. Kommunikation – gennemført og planlagt (O)

10. Eventuelt



9.1 Kommunikation gennemført - 2. halvår 2018 (O)
• FLIS nyhedsbrev udkommer nu månedligt

• Ny side der viser, hvordan man holder sig opdateret om information her

• Brugerundersøgelse sendes ud inden jul – måling af status på FLIS målområder i kommunerne

• Månedlig driftsmeddelelse samler op på kendte fejl i månedskørsel

• Målgruppetest af månedlig driftsmeddelelse om månedskørslens kvalitet med en gruppe kommuner og BI-leverandører, samt 

gennemgang af samtlige månedlige driftsmeddelelser med samme gruppe

• Mulighed for kommuner og BI-leverandører for at få mailabonnement på driftsmeddelelser på eFLIS

• Webinarer for kommuner om indholdet af release 5.0

• Eksempelbank med kommuners brug af FLIS lanceres inden jul

• Webinar om KL-databank december

• Kaffemøder med en række sjællandske kommuner - besøg i ca. tre kommuner en dag hver måned

• FLIS projektteam deltager på KL-datakonference den 13. dec., hvor FLIS er repræsenteret

• To følgegruppemøder 3. og 23. oktober, samt et møde medio december.

• Følgegruppereferater er gjort tilgængelige på FLIS’ hjemmeside her

https://www.kombit.dk/indhold/s%C3%A5dan-holder-du-dig-opdateret-om-drift-og-udvikling-i-flis#overlay-context=
https://www.kombit.dk/indhold/styre-og-f%C3%B8lgegruppe-flis


9.2 Kommunikation planlagt - 1. halvår 2019 (O)

• KØF den 10.-11. jan. Kend din kommune-publikation af KL

• FLIS dag - den 26. marts 2019 i Middelfart

• Håber på at deltage på konferencen Offentlig digitalisering i Århus den 13.-14. marts 2019

• Netcompany skal til enhver tid vedligeholde ny liste på eFLIS supportside med alle kendte fejl af betydning for kommunerne.

• Ny månedlig offentliggørelse af opdateret liste med prioritering af ændringsønsker

• Følgegruppemøder nu i månedlig rytme – max en time på Skype

• BI-leverandørmøder – i månedlig rytme hvis BI-leverandørerne ønsker det

• Første møde 4. december 2018

• Kaffemøder med en række vestdanske kommuner – besøg i tre kommuner en dag hver måned

• Webinarer ifm. kommunernes datavalidering

• Webinar om DREAM – evt. efterfølgende kursus



Dagsorden

1. Velkomst og præsentation af ny projektejer og projektleder for FLIS (O)

2. Dagsorden, referat og beslutningspunkter (B)

3. FLIS Projektstatus (O)

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

5. Det 9. dataområde (B)

6. Kommunernes datavalidering – metode, roadmap og plan (B)

7. Videreudvikling af FLIS infrastrukturen – principper, prioritering og roadmap (B)

8. Udvælgelse af nøgletal til de kommunale topledelser (O)

9. Kommunikation – gennemført og planlagt (O)

10. Eventuelt



Brug Netcompany service desk
- eskaler til KOMBIT hvis din kommune er utilfreds med service desks håndtering af en sag

Er man som kommune / BI/LIS-leverandør 

ikke tilfreds med sagers løsning, skal man 

eskalere til:

1) Netcompany, dvs vende tilbage til 

service desk og påpege udeståendet

2) Hvis dette ikke hjælper, skal man 

kontakte KOMBIT Service 

Management via Drift@kombit.dk

 Fejl i FLIS kan kun blive rettet, hvis de bliver meldt ind !


