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IMPLEMENTERING 
AF FLIS I 
RINGKØBING-SKJERN 
KOMMUNE

Baggrund for implementering af FLIS

Ringkøbing-Skjern Kommune har et stort ledelsesmæssigt ønske om at skabe datadrevet ledelse, 

og med udgangspunkt i direktionens nye LIS-strategi arbejdes der målrettet med at kunne måle og 

styre på baggrund af effekter. FLIS er her et værktøj i denne proces. Man valgte i 2016 at tilslutte sig 

FLIS, hvor det blev besluttet, at den centrale stab primært skulle understøtte fagområderne med 

FLIS-data. Tidligere havde kommunens lokale ledelsesinformationssystem primært været målret-

tet direktionen. Motivationen bag skiftet var muligheden for benchmarking, og FLIS repræsente-

rede her en enestående mulighed, hvor det, at FLIS er en fælles kommunal løsning, vægtede højt. 
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Implementering i to bølger
Implementeringen af FLIS i organisationen, hvor 
FLIS er blevet introduceret til fagområderne, er sket 
i to bølger. Processen blev indledningsvist godkendt 
på et møde med direktionen og alle chefer. I før-
ste bølge har man været bredt ude i organisation 
med relativt få nøgletal til hvert fagområde og med 
standardrapporter. Formålet med dette var at skabe 
håndgribelighed og kendskab til FLIS. I anden bølge 
gik man dybere ind på hvert enkelt fagområde, hvor 
nye behov for nøgletal og data blev afklaret med de 
enkelte fag- og stabschefer. På baggrund af denne 
dialog er nøgletal blevet udvalgt og tilpasset. Disse er 
efterfølgende blevet sat op af projektlederen fra den 
centrale stab.

I forbindelse med første bølge er der desuden 
afholdt et internt kursus med økonomikonsulenter 
og konsulenter fra hvert fagområde. Formålet var, at 
fagområdets konsulenter skulle blive bekendte med 
FLIS og lære at navigere i rapporterne. Deltagerne 
blev her stillet forskellige opgaver, som de skulle løse 
ved hjælp af FLIS-data. Dette med henblik på at give 
deltagerne en praktisk følelse med FLIS. 

Inddragelse og tilgængelighed
Et vigtigt opmærksomhedspunkt har været at udstille 
de data for fagområderne, som de enkelte fagom-
råder har brug for at følge. Gennem inddragelse og 

dialog har man i Ringkøbing-Skjern Kommune derfor 
forsøgt at tage højde for dette ved bl.a. at skabe et 
tæt samarbejde med fagområdet ift. behovet for 
data. 

Et vigtigt opmærksomhedspunkt er desuden, at 
FLIS-rapporterne er nemme at tilgå. Arbejdet med at 
udrulle FLIS har på nuværende tidspunkt resulteret i 
udviklingen af en samlet brugerflade med relevante 
nøgletal for de enkelte fag- og stabsområder. En 
dynamisk brugerflade, som er opbygget omkring rap-
porter i flere niveauer opsat i PowerPoint, som linker 
til opdaterede data fra FLIS. Den dynamiske flade 
gør, at den enkelte bruger kan bevæge sig mellem 
forskellige niveauer og funktioner, hvilket betyder, 
at brugeren kan gå på opdagelse i data. Først når de 
enkelte faglederne ønsker at klikke dybere ned i rap-
porten, kræves et login.

Med denne løsning får den enkelte leder adgang til 
konkrete nøgletal, som er interessante for vedkom-
mendes praksis, og som lederen kan følge med i på 
månedlig basis. Til at understøtte anvendelsen af 
brugerfladen har man udviklet en vejledning, som 
også er blevet brugt som undervisningsmateriale på 
det interne kursus. Vejledningen viser helt lavpraktisk, 
hvordan portalen bruges, hvordan man skifter sam-
menligningskommuner mv.
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IMPLEMENTERING 
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HADERSLEV KOMMUNE

Baggrund for implementering af FLIS

Haderslev Kommune har været tilsluttet FLIS siden 2013. Motivationen bag at tilslutte sig FLIS var 

et ønske om bedre muligheder for benchmarking. Rundt i organisationen eksisterer der ofte for-

skellige selvfortællinger om kommunen, som kan være vanskelige at få be- eller afkræftet. Motiva-

tion til at bruge FLIS bunder derfor i ønsket om at opbygge en gennemgående målingskultur med 

større fokus på anvendelsen af data. Det skal sikre, at indsatserne tager udgangspunkt i reelle ud-

fordringer og behov. FLIS er her et vigtigt instrument, der gennem muligheden for benchmarking, 

dels internt i organisation, dels ekstern med relevante sammenligningskommuner, kan bruges til at 

opdage behov og målrette brugen af ressourcer.
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Udvikling af FLIS-metode
Implementering og forankring af FLIS er sket gennem 
det, som de i Haderslev har valgt at kalde FLIS-meto-
den. FLIS anskues således som et redskab, der skal 
danne ramme for, hvordan nøgletal og data opgøres. 
Formålet er at sikre en gennemgående definition 
af nøgletal på tværs af organisatoriske niveauer og 
fagområder. Med FLIS-metoden tages afsæt i de defi-
nitioner af nøgletal, som ligger i FLIS, hvilket skal un-
derstøtte den løbende benchmarking med relevante 
sammenligningskommuner. Metoden skal sikre, at 
uanset hvilket niveau i organisationen som økonomi-
afdelingen leverer tal ind til, så skal tallet opgøres og 
fremstilles på samme måde.

FLIS bruges i Haderslev Kommune til to ting, dels til 
en månedlig LIS-rapportering, hvor nøgletal er op-
gjort efter FLIS-metoden, dels til årlig eller halvårlige 
nøgletalspublikationer med data trukket direkte fra 
FLIS. I forbindelse med disse publikationer foretages 
der benchmarking med valgte sammenligningskom-
muner og laves uddybende analyser af nøgletallene. 
I den løbende LIS ønskes den hurtigst mulige datafre-
kvens, og da FLIS-data ofte er ca. to måneder forsinke-
de, bruges primært data direkte fra egne fagsystemer. 
Data som dog er opgjort i henhold til FLIS-metoden. 
For at sikre at data er ens, laves systematisk løbende 
rapporter, der f.eks. sammenligner sygefraværsdata 
fra Silkeborg Data med FLIS-data. Her er 99,9 % af 
datagrundlaget ens.

FLIS som dialogværktøj
Konkret har man i Haderslev Kommune i forbindelse 
med projektet Sund på arbejde brugt FLIS til at op-
gøre sygefraværet på tværs af organisation. Gennem 
en intern kortlægning af behovet for nøgletal på 
direktionsniveau, blev det tydeliggjort, at FLIS’ opgø-

relse af fravær er dækkende for styringsbehovet. Det 
er derfor denne definition, som er blevet styrende på 
de forskellige organisatoriske niveauer, hvorved der 
er skabt et ens sammenligningsgrundlag. For at ud-
brede kendskabet og brugen af FLIS har alle afdelin-
ger i kommunen fået besøg af en HR-konsulent, som 
skulle bistå ved udfordringer i forhold til analysearbej-
det og med henblik på at skabe forståelse af tallene. 

Dette har medvirket til, at konkrete indsatsområder 
i forhold til sygefravær er blevet identificeret med 
henblik på at forebygge og formindske sygefraværet. 
FLIS bruges på denne måde som et dialogværktøj. 
Dette arbejde har ført til,  at alle ledere på tværs af 
kommunen bliver serviceret med månedlig ledelses-
information om sygefravær. Lederne skal derfor ikke 
længere selv trække data ud, men får det i stedet for 
fra centralt hold tilsendt i en månedlig LIS-rapport, 
som indeholder: Overblik, økonomi, aktiviteter, syge-
fravær, indkøb. Denne arbejdsgang har skabt et mere 
effektivt ledelsesværktøj, som man i kommunen 
vurderer er vigtigere end det mere nuancerede sty-
ringsbehov. Har den enkelte leder dog et styringsbe-
hov, der kræver uddybende data indeholdende flere 
informationer om fraværstyper, kan disse tilgås af 
lederen selv via et parallelt spor. Lavpraktisk foregår 
det ved at tilgå data i Silkeborg Data eller ved kontakt 
til den lokale lønafdeling. 

En anden væsentlig pointe fra kommunen er, at når 
fagområdet efterspørger ny data eller andre nøgletal 
fra økonomifunktionen, så forsøger økonomikonsu-
lenterne at udfordre fagområdet på opgørelsesme-
toden, så data følger FLIS-metoden. Dermed sikres et 
datagrundlag i kommunen, som på sigt kan bench-
markes med andre kommuner.
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Baggrund for implementering af FLIS

I Hedensted Kommune er muligheden for at kunne sammenligne sig med andre kommuner ho-

vedmotivationen bag tilslutningen og brugen af FLIS. Indgroede fortællinger og synsninger havde 

gjort, at sammenligninger med andre kommuner ofte blev besværliggjort af diskussioner om sam-

menlignelighed og forskellig registreringspraksis. Med FLIS skabes der et fælles sammenlignings-

grundlag, som muliggør sammenligninger på tværs, samt ikke mindst at der kan søges inspiration 

internt og udenfor kommunen. Om end der stadig er noget vej tilbage i forhold til bekymringer 

om datakvalitet, har brugen af FLIS været med til at gøre op med den underlæggende holdning til, 

at man ikke kan sammenligne sig med andre. 
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Ledelsesmæssigt fokus
I Hedensted Kommune har der været et stærkt 
ledelsesmæssigt fokus på behovet for at bruge data 
løbende. Kommunaldirektøren og økonomichefen 
har været vigtige aktører i troen på, at data kan gøre 
en forskel og understøtte den ledelsesmæssige 
beslutningsproces. Til en start blev FLIS brugt til at ud-
arbejde rapporter til områderne. Rapporter som f.eks. 
indeholdt månedens interessante nøgletal. Der blev 
i denne sammenhæng tænkt meget over, hvordan 
data blev præsenteret. For at skabe nysgerrighed og 
inspirere fagområderne koblede man, hvor muligt, 
FLIS-data med GIS-data, så nøgletal kunne visuali-
seres geografisk, fx mellem distrikter i kommuner. 
Dette var med til at præsentere data på en anden og 
ny måde end de traditionelle tabeller. Sideløbende 
blev der desuden afholdt kurser i brugen af FLIS for 
medarbejderne i økonomifunktionen og i fagforvalt-
ningerne.

Fra push til pull
Hedensted Kommunes arbejde med FLIS var i de 
første par år karakteriseret ved en push-strategi, hvor 
økonomifunktionen skubbede data ud til fagområ-
derne. Men for at sikre dybere forankring blev det et 
år besluttet, at hvert område til hvert månedsmøde 
skulle gå hjem og finde på noget som konkret kunne 
løses via FLIS. Det vil sige, finde et relevant nøgletal 
eller en ny måde hvorpå en problemstilling kunne 
tilgås. Målet var at ’tvinge’ områderne til at bruge FLIS, 
og i processen gøre dem bekendte med, hvad FLIS 
indeholder og kan bruges til. En vigtig læring var her, 
at brugen af data skal defineres som en del af opga-

veporteføljen, at det skal give mening i den konkrete 
faglighed og at der skal være et konsekvent fokus 
på, at FLIS bruges hvor det er muligt, idet FLIS giver 
mulighed for at sammenligne sig med andre. 

I dag bruges FLIS løbende i de månedlige opfølgnin-
ger på områderne, hvor FLIS blandt andet bruges 
til at udfordre lederne og udviklingen på området. 
FLIS bruges desuden i en politisk kontekst, hvor data 
forelægges løbende for byrådet samt til udviklin-
gen af såkaldte potentialepakker i forbindelse med 
budgetprocessen, hvor benchmarking bruges til at 
tydeliggøre eventuelle effektiviseringspotentialer. 
Den brændende platform, som kommunens øko-
nomi udgør, betyder, at der er et løbende behov for 
at finde nye løsninger. Der er her taget en politisk 
beslutning om, at Hedensted Kommune skal ligge i 
top-25 i alle benchmarkinganalyserne (i forbindelse 
med potentialepakkerne). Er dette ikke tilfældet, skal 
der laves potentiale beregninger på mulige besparel-
sespotentialer. Arbejdet med potentialepakker be-
gyndte i 2015 og betød på dette tidspunkt, at næsten 
alle konsulenter var i kontakt med andre kommuner 
for at undersøge eventuelle forskelle i praksis og 
deraf følgende resultater. Data bruges ikke til at slå 
hinanden i hovedet med, men som et nysgerrigheds-
værktøj og en mulighed for at dykke ned i praksis og 
blive klogere på udviklingen. 

FLIS-brugen har på denne måde ændret sig fra at data 
er brugt i meget lukkede produkter i rapportform 
til en mere åben brug, hvor data er med til at sætte 
retning, udfordre og inspirere. 
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