
Spørgsmål og svar fra FLIS-dag 2019 

Dagens oplæg findes her  

Oplæg 1: 10 nye projektmål og status på målene jf. FLIS-barometerundersøgelse.  

Spørgsmål Svar 

Hvad er status på DFDG og Ydelsesrefusion? Ydelsesrefusion og yderligere 
beskæftigelsesdata fra DFDG er indeholdt i 
næste release af FLIS, som er planlagt ultimo 
september 2019. Dog forudsat, at 
Ydelsesrefusion idriftsættes snarest efter 
sommerferien 2019. 

Hvad er de seneste tilføjelser i FLIS, hvad kan 
man med de ting, hvad forventes i næste 
release? 

Næste Release 5.3, vil blive idriftsat løbende. 

Releasen indeholder fejlrettelser samt 
udvidelse af FLIS med data fra YR og DFDG: 

Indhold af Release 5.3 er følgende: 

- Håndtering af dubletter fra 
Silkeborgdata personale og fravær, er 
idriftsat i marts kørslen. 

- Håndtering af ‘Null’ værdier i KØR data 
fra Københavns Kommune, er idriftsat i 
martskørslen. 

- Tilretning af beregningsmetode for 
personaleomsætning, er idriftsat i marts 
måned. 

- Kendte fejl på eflis.dk idriftsættes i april. 
- Tilretning af voksne handicap-nøgletal 

til ny kontoplan, idriftsættes i 
majkørslen. 

- Ydelsesrefusion og yderligere 
beskæftigelsesdata fra DFDG, 
idriftsættes i septemberkørslen. Dog 
forudsat, at Ydelsesrefusion idriftsættes 
snarest efter sommerferien 2019. 

- Tilretning af elevhistorikforløb, 
idriftsættes i septemberkørslen. 

Standard for nøgletal? Skal der findes en 
fælles metode?  

I forbindelse med datavalidering af 
fagområderne i FLIS vil der være en 
gennemgang af nøgletallene i faggrupperne, 
hvor det skal besluttes hvilke standarder, der 
skal anvendes i nøgletallene samt hvilke af 
nøgletallene, der er styringsmæssigt relevante 
for kommunerne. 

Kommer det på tale at kompensere 
kommunerne for de manglende data?  

Økonomien i FLIS er FLIS-kommunernes egen 
økonomi, idet KOMBIT ikke sender penge 
rundt imellem de fælleskommunale projekter. 
På den baggrund vil en udskydelse af 
betalingerne fx som følge af fejl i FLIS 

https://www.kombit.dk/sites/default/files/user_upload/documents/FLIS/Diverse_dokumenter/Pr%C3%A6sentation%20fra%20FLIS-dagen%202019.pdf
https://www.kombit.dk/sites/default/files/user_upload/documents/FLIS/Diverse_dokumenter/Pr%C3%A6sentation%20fra%20FLIS-dagen%202019.pdf
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umiddelbart svække kommunernes egen 
økonomi i FLIS-projektet. 

 

Oplæg 2: Datavalidering, den nye metode med central validering og planerne for 
personaleområdet mv. i 2019. 

Spørgsmål Svar 

Hvor kan vi forvente valide FLIS-data, og hvor 
giver det mening at afstemme FLIS-data? 

Økonomi, Borger, Sundhed, samt 
Beskæftigelse er alle områder, hvor validiteten 
af data er høj. Validiteten af skole er ligeledes 
høj, men der mangler klare defintioner på 
begreber, definitioner mv. Desuden er der 
mindre uoverenstemmelser mellem 
fagsystemer samt FLIS især for specialelever 
samt elever med atypisk forløb (skift af 
klassetrin, skole mv.). Personale og Fravær er 
ligeledes relelativt validt, men begreber samt 
definitioner skal gennemgås. 

Udsatte Børn og Unge, Voksne Handicappede 
samt Ældre er alle områder, hvor der forventes 
lav validitet. 

Hvad er forløbet/status på validering af skole? Ca. halvdelen af kommunerne har valideret 
data. De fejl der er indmeldt er alle 
tværgående, herunder: 

- Forkert opbygget elevforløb 
- Fejl i load af KMD data 

Vi vil opfordre de kommuner, der endnu ikke 
har valideret skoledata til at gøre dette, da de i 
forbindelse med deres validering kan finde 
yderligere fejl, som kan medtages i revisionen 
af området. 

 

Hvordan skal den centrale datavalidering 
foretages? 

Den centrale datavalidering vil foregå ved at 
KOMBIT specificerer et udtræk fra 
fagsystemerne, som fagsystemleverandørerne 
leverer.  

Udtrækket fra fagsystemleverandørerne 
sammenlignes med et tilsvarende udtræk i 
FLIS.  Valideringen bliver foretaget af en 
datakonsulent, hvor afvigelserne mellem 
dataudtrækket og FLIS data identificeres.  

Der udarbejdes en opgørelse over 
afvigelserne, hvor der i forhold til den enkelte 
afvigelse afklares:  

1) Hvor er afvigelsen 
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2) Hvad er grunden til, at afvigelsen findes 

3) Hvilke tiltag kan eliminere afvigelsen 

Hvis afvigelsen skyldes forskel i 
registreringspraksis, vil vi henstille til, at 
kommunerne kigger på dette. De afvigelser, 
som skyldes fx FLIS-fortolkninger, vil vi arbejde 
på at rette til i en FLIS-release tidligt i 2020. 

KOMBIT skal også kommunikere hvorfor der 
er forskel (fx at den ene tæller i timer og den 
anden i dagsværk) – dette bliver ikke ens – 
begge tal er rigtige?  

Vi har i den nye dokumentation af Personale 
og Fravær, i højere grad forsøgt at beskrive 
forskellene mellem KRL og FLIS. For øvrige 
områder vil vi ligeledes beskrive forskel mellem 
FLIS samt andre offentligt tilgængelige 
opgørelser, f.eks. forskelle mellem tal på 
skoleområdet i FLIS samt STIL. 

Dokumentationen vil blive opdateret i 
forbindelse med datavalideringen af 
områderne. 

Har kommunerne har nogle praktiske opgaver i 
forbindelse med valideringen af 
personaleområdet, og hvordan vil de i givet 
fald helt praktisk foregå? 

Vi er ikke helt sikre på, hvorledes kommunerne 
skal involveres, det kommer lidt an på de fejl 
og afvigelser, der findes via den centrale 
validering på hvert enkelt dataområde. Hvis 
afvigelserne kan forklares i FLIS’ egen 
indlæsning af data fra kilderne, vil vi oftest ikke 
behøve at involvere kommunerne. Hvis fejlene 
skyldes, at vi ikke tolker data korrekt, har vi 
behov for hjælp til den rette fortolkning af data.  

 

Oplæg 3: Håndtering af fejl i FLIS, hvad er processen, hvad skal kommunerne og deres BI-
leverandører, hvad gør Netcompany og KOMBIT? 

Spørgsmål Svar 

Hvad forhindrer KMD i at levere den samme 
dag, som de leverer til kommunerne (den 6. i 
stedet for den 14.)? 

KMD har efter dannelsen af data arbejdet med 
at afstemme data, inden de leveres til FLIS. I 
dag får vi leverancen den 14. En eventuel 
optimering i form af en tidligere leverance vil 
dog blive prioriteret efter stabilliseringen af 
datakvaliteten.   

God kommunikation om SLA i dag, kan vi høre 
om det fremadrettet. 

Vi vil indarbejde information om SLA i den 
medddelelse om månedsafslutning, der 
udkommer som driftmeddelelse på eflis.dk en 
gang hver måned. 

Kan kommunerne se de fejl, BI-leverandørerne 
indmelder? 

Hvis sagen bliver oprettet under den berørte 
kommune, så kan de se sagen. 
Det sker dog, at leverandørerne henvender sig 
om flere kommuner på en gang, og i de 

https://www.eflis.dk/Driftsmeddelelser/Alle
https://www.eflis.dk/Driftsmeddelelser/Alle
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tilfælde er det ikke altid muligt at sætte en 
kommune på. 
 
Et eksempel på en sag som ”FLIS - 
Dataleverancer marts - Manglende 
dataleverancer - Holbæk og Kerteminde”, vil 
ikke kunne blive tildelt en kommune, da det 
drejer som om 2 kommuner, men en sag som 
”FLIS - Datapakker er nu tilgængelig for marts 
- Københavns Kommune (101) - Manglende 
leverancer”, kan tildeles København kommune, 
og de kan derfor se sagen inde på 
administrationsportalen på eflis.dk 

 

Oplæg 4: Månedsprøve og test af ændringer i FLIS, skærpet kvalitetskontrol af data og af 
funktionaliteten i FLIS. 

Spørgsmål Svar 

Vil det kunne hjælpe at stoppe nogle af 
’lastbilerne’?  

Ja. Hvis vi med “lastbiler” mener 
datamængder, så kan vi bestemt med fordel 
undlade at genindlæse de samme data måned 
for måned ved enten kun at loade nye data – 
eller ved at have en fast aftale om kun at loade 
det seneste års data eksempelvis. Men dette 
kræver genforhandling af aftalerne med hver 
enkelt kildeleverandør, så det kan først ske 
gradvis på længere sigt. På kort sigt kan vi 
muligvis slukke for kørsel af noget historik, og 
det kommer vi til at drøfte med de faggrupper, 
som bliver etableret. 

Det vil være rigtig godt med markering af 
datakvaliteten i denne måneds kørsel med rød, 
gul, grøn på de enkelte. Disse metadata skal 
med i kuberne. 

Det er vi opmærksomme på – og 
forudsætningen for at kunne gøre dette er at 
have en klar styring af loadprocessen således, 
at vi ved, hvor der er potentielle dataproblemer 
for en given måned.  

Kan man ikke få undersøgt, om vi bruger alt 
indhold i FLIS = vi kunne måske undvære 
nogle af ’lastbilerne’ / dataområderne? 

Jo. I FLIS ønsker vi at reducere datamængder 
ved at undlade undlade at genindlæse de 
samme data måned for måned ved enten kun 
at loade nye data – eller ved at have en fast 
aftale om kun at loade det seneste års data 
eksempelvis. Men dette kræver genforhandling 
af aftalerne med hver enkelt kildeleverandør, 
så det kan først ske gradvis på længere sigt. 
På kort sigt kan vi muligvis slukke for kørsel af 
noget historik, og det kommer vi til at drøfte 
med de faggrupper, som bliver etableret. 



 

Spørgsmål fra væggen: 

Spørgsmål Svar 

”Hvordan håndteres overdragelsen af 
Ydelsesrefusion fra STAR til FLIS? Vil der 
være en periode før YR er i drift i FLIS hvor 
kommunerne ikke har adgang til data fra 
Ydelsesrefusion?” 

 

I forbindelse med at YR sættes i produktion, vil 
data fra YR være tilgængelige for kommunerne 
på serviceplatformen. Herfra vil FLIS ligeledes 
hente data, og vi arbejder på en løsning, hvor 
data fra YR vil være tilgængelige i FLIS 
samtidigt med produktionssætningen af YR. 

YR modtager historiske data fra STAR, FLIS 
har pt en dialog med YR-projektet om adgang 
til de historiske data fra STAR.  

Genoptages ajourføring af skoledistrikter? CPR har lukket for opdatering af skoledistrikter 
via CPR Vej, og da dette var kilden til FLIS, er 
vores mulighed for opdatering af data derfra 
også lukket. 

KL har udarbejdet en midlertidig løsning og 
mere info kan findes på dette link: 

https://www.kl.dk/kommunale-opgaver/teknik-
og-miljoe/digitalisering/kls-distriksdatabase/ 

KOMBIT er i gang med at undersøge, om vi 
eventuelt skal integrere til ovennævnte 
løsning, men pga løsningens midlertidige 
karakter er det endnu uafklaret, under hensyn 
til vores udviklingsomkostninger og tekniske 
muligheder. Men vi vil løbende orientere via 
vores nyhedsbrev.  

Vi savner nogle nøgletal på kropsbårne 
hjælpemidler, som er splittet på hhv ældre og 
handicappede jf autoriseret kontoplan. 

 

 

Tidligere har der været meget detaljerede 
nøgletal i nøgletalskuben på udgifterne på 
disse områder, hvor der fx har været nøgletal 
for hver enkelt gruppering. De blev lavet så 
detaljeret, da der dengang ikke var mulighed 
for benchmarking på grupperinger, hvis ikke 
der var specificeret nøgletal. Siden vi lavede 
ældre og handicap, er den åbne økonomikube 
kommet til. Den giver mulighed for selv at 
definere benchmarkingnøgletal på tværs af 
hele kontoplanen. I implementeringen af den 
nye kontoplan har vi derfor valgt at skære ned i 
antallet af nøgletal, så der ikke længere er lige 
så specifikke nøgletal. Alternativt køres der 
hver måned rigtig mange meget detaljerede 
nøgletal, som kan laves direkte i den åben 
økonomikube. 

Sådanne mere detaljerede nøgletal på den 
autoriserede kontoplan skal derfor laves med 
den åbne økonomikube.  

https://www.kl.dk/kommunale-opgaver/teknik-og-miljoe/digitalisering/kls-distriksdatabase/
https://www.kl.dk/kommunale-opgaver/teknik-og-miljoe/digitalisering/kls-distriksdatabase/
https://www.kl.dk/kommunale-opgaver/teknik-og-miljoe/digitalisering/kls-distriksdatabase/
https://www.kl.dk/kommunale-opgaver/teknik-og-miljoe/digitalisering/kls-distriksdatabase/
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I forhold til implementeringen af den nye 
kontoplan i nøgletallene på handicapområdet 
er vi desværre forsinkede, da der var sket en 
fejl, da vi troede, at det blev implementeret 
med 5.2. De opdaterede nøgletal er 
forhåbentlig klar inden for de kommende 
måneder. Men som sagt vil de meget 
detaljerede hjælpemiddelnøgletal ikke længere 
indgå, så der alene er nøgletal ift. samlede 
udgifter til hjælpemidler. 

 


