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Referat eksempelbank følgegruppe 

Deltagere fra følgegruppen: 
- Anders Pedersen   Næstved 

- Anne Mette Mortensen Viborg  

- Rasmus Holm   Gentofte 

- Torben Nowicki  København 

- Charlotte Brandsborg Ringkøbing Skjern 

- Rebecca Dahlgaard  Greve 

- Tenna  Larsen   Hørsholm 

- Tommy Pedersen  Syddjurs 

- Ulrik Christensen  Herning 

- Christian Sjelborg  Vordingborg 

 

Deltagere fra KL og KOMBIT: 
Morten Hass, Christine Halckendorff, Erik Damsted, Pernille Moesgaard 

Bjørnsen, Peter Riis og Søren Storm 

 

1. Intro og præsentationsrunde 
Som del af præsentationsrunden kom deltagerne i følgegruppen med ek-

sempler på, hvordan de konkret anvender FLIS. Eksempler går på generelt 

benchmarking i forhold til sammenlignelige- og andre relevante kommuner, 

budgetopfølgning på udgiftsområder, præsentation af nøgletal på kommu-

nens hjemmeside samt automatisering af rapport udtræk. Derudover ud-

trykte enkelte deltagere ønske om yderligere inddragelse af FLIS-data, men 

savnede opbakning fra ledelsen i kommunen. 

 

KL vil følge op på følgegruppens eksempler som del af eksempelbanken. 

 

2. Indholdsafgræsning: Hvad efterspørger kommunerne? 
Følgegruppen fremhævede en række eksempler på, hvad en eksempelbank 

kan indeholde: 

 

- Gode eksempler på analyser der bygger på FLIS-data.  

- Den gode historie ift. FLIS-datas anvendelse i styring. 

- Eksempler på målbare gevinster. 

- Eksempler på hvornår der er større gevinster at hente ved at bruge 

FLIS-data kontra data fra egne fagsystemer.    

- Eksempler på hvordan FLIS-data kan give inspiration til at opsætte 

mål til ledelsen, som kan være grundlag for diskussion i fagudval-

gene.  

- Eksempler på brug af rene FLIS-data, der ikke er koblet med andre 

datakilder ellers snitflader 

- Eksempler på anvendelse af de nye FLIS-områder beskæftigelse og 

sundhed. 

- Eksempler på hvordan kommuner har struktureret data i deres præ-

sentationslag. 
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- Eksempler på andre kommuners organisering af datavalideringspro-

ceduren. Derudover efterspørger de vejledninger på lige fod med 

hvad de fik da skoleområdet blev valideret i forår 2018.  

- Inspiration til avanceret brug af FLIS-data fx ved at udnytte mulighe-

der i kunstig intelligens og machine learning.  

- Kommunerne udtrykte støtte til at dele de konkrete koder datarap-

porter bliver konstrueret på baggrund af. Dette sætter krav til at flere 

kommuner anvender samme præsentationslag.   

 

Herudover blev der efterspurgt en juridisk vejledning i forhold til hvordan 

data må anvendes på tværs af systemer internt i kommunen.  

 

3. Indsamling af eksempler 
Følgegruppen udtrykte støtte til følgende model for indsamlingen af eksem-

pler: 

 

- KL/KOMBIT sender forespørgsel om eksempler ud til kommuner. 

Forespørgslen ledsages af en skabelon på hvordan kommunerne 

kan beskrive eksempler. 

- Der afholdes gerne webinarer som opstart på indsamling.  

- Hvor det er relevant med uddybninger af eksempler, laves der tele-

fonisk opfølgning på henvendelser. 

- Der udføres eventuelt webinarer/møder efter indsamlingsprocessen. 

Formålet er at diskuterer de frembragte eksempler med henblik på 

at kvalificerer dem. 

- Indsamlingen evalueres og tilpasses løbende.  

- Der udtrykkes i øvrig et ønske om at mødes og diskuterer eksempler 

med henblik på erfaringsudveksling.  

 

4) Produkter og formidling 
Følgegruppen gave følgende forslag og inputs til formidling af eksemplerne: 

 

- Formidlingen af eksemplerne betinges af den konkrete case. 

- Hvor det er relevant udtrykkes et ønske om fokus på den organisato-

riske vinkel. Eksempelvis hvordan man konkret har lavet en arbejds-

deling.  

- Ved specifikke analyser ønskes et højt detaljeringsniveau. Dette kan 

indebære beskrivelser af konkrete udtræk, og i hvilke rapporter disse 

er opsat i.  

- Hvor det er muligt er der efterspørgsel på, at man deler de konkrete 

koder som udtræk fra præsentationslaget er baseret på.  

- Case beskrivelser skal indeholde en kontaktperson i kommunen, og 

dette skal opdateres  

- Der er opbakning til nyhedsbrevformatet, hvor eksemplerne formid-

les løbende. I dette tilfælde er dog samtidig et klart ønske om at ek-

semplerne efterfølgende opsamles og lægges tilgængeligt online. 

- Eksemplerne bør organiseres med ”tags”, som eksempelvis dataom-

råde, så de enkelte fagpersoner sparer tid når eksemplerne tilgås og 

der kan udsøges eksempler ud fra forskellige parametre.  

- Der kan, hvis muligt, laves en funktion således brugerne kan marke-

rer favoritter, hvorved det synliggøres overfor andre brugere hvilke 

eksempler har været brugbare.  

 


