
1. Godkendelse af referat af følgegruppemødet 9. april 2019 v/CIW 

Referat blev godkendt. 

2. Datavalidering v/CIW & CHR 

CIW redegjorde for status omkring mini-pilot for Aalborg og Silkeborg Løn.  

Der er modtaget data og man er i gang med mini-pilot for Assens Kommune på KMD Løn. 

Silkeborg Data er blevet sat i gang med at trække data for den første af 8 pilot kommuner. 

Der er sat ekstra tid på pilot da opgaven er mere omfattende end først antaget. 

Omkring skolevalidering redegjorde CW for status.  

Ved runde bemærkede følgegruppen, at man er afventende overfor valideringen indtil der 

tilgår egentlige opgaver til kommunen. Der er et ønske om kommunikation tilgår 

kommunerne via nyhedsbrev.  

Der er ide om at der op til release 6.0 skal være mulighed for en beta-release hvor et 

mindre gruppe kommuner validerer ændringerne.  

Følgegruppen tilsluttede sig indstillingen. 

3. Udvælgelse af Centrale nøgletal v/ PRI 

KL orienterede om der er udvalgt 67 centrale nøgletal, som er de vigtigste styringsmæssige 

nøgletal. Der er ikke tale om at ændre i nøgletallene i FLIS – men om at udvælge et antal 

nøgletal som har særligt styrings- og ledelsesmæssigt fokus.  

Det blev af styregruppen bemærket, at der kunne overvejes nøgletal på borgerdelen og 

arbejdsstyrke. 

Det blev bemærket, at det er en god ide at finde de centrale nøgletal pr område.  

Det blev bemærket at de nøgletal der er udvalgt, skal give værdi – og at det ikke 

nødvendigvis er en god ide at vælge et bestemt antal nøgletal til hvert dataområde, da 

områderne er forskellige. 

Følgegruppen tilsluttede sig indstillingen.  

4. Kontraktuel afklaring med Netcompany og KMD v/MSS 

MSS orienterede om processen, hvor der er ugentlige møder mellem NC og KOMBIT på 

ledelsesniveau.  

5. Daglige data – hvordan kommer vi videre? v/CIW 

CIW orienterede om det lave antal deltager og spurgte om hvordan vi kommer videre.   

Følgegruppen bemærkede, at mange kommuner har vist interesse i daglige data. 

Der tages en særskilt snak mellem KOMBIT og de involverede kommuner (Herning, 

Næstved og Kbh) efter ferien for at finde ud af hvordan vi får flere kommuner med i dialog. 

6. Status på faggrupper v/ PRI 

PRI redegjorde overordnet for status på faggrupperne. Der er afholdt to møder og 

yderligere to møder er planlagt. Der mangler fortsat medlemmer til juragruppen. 



7. Behov for ny BI-kommunegruppe v/MSS 

MSS orienterede om behovet for at etablere en kommunegruppe for kommuner der ikke 

har en BI leverandør. Ideen er, at der holdes samme møder med denne gruppe som med 

BI-leverandørerne.  

Følgegruppen tiltrådte indstillingen under forudsætning af at der ikke etableres en ny 

følgegruppe – men blot gives info til de relevante kommuner.  

8. FLIS Udvikling v/CHR  

CHR orienterede om status på udviklingen og om at release 6 udsættes pga YR’s 

forsinkelse.  

CHR orienterede om status på implementeringen af YR hvor der er en række uafklarede 

punkter.  

CHR orienterede om kommende ændringer i FLIS.  

Det overvejes at der på et kommende fysisk følgegruppemøde drøftes proces omkring nye 

dataområder. 

9. Drift og månedsindlæsning v/PEH & ERD 

ERD og PEH orienterede om status på drift og indlæsning.  

10. Eventuelt 

Ingen bemærkninger.  

 

Næste følgegruppemøde, tirsdag d. 13.august 2019 kl. 13 – 14.30. 


