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4 Introduktion
Ledelsesmæssig og organisatorisk forankring af FLIS

01/
INTRODUKTION
Denne casesamling skal inspirere kommunerne til arbejdet med 
at forankre FLIS og hente de gevinster, som er forbundet med en 
målrettet og effektiv brug af FLIS. Bliv inspireret til hvilke konkrete 
arbejdsmetoder og redskaber, som med fordel kan tages i brug for 
at forankre FLIS ledelsesmæssigt og organisatorisk.

Med forankring menes, at FLIS bruges som en naturlig del af organi-
sationens og ledelsens virke, bl.a. til at skabe et bedre informations-
grundlag for beslutninger, som udgangspunkt for dialog og læring 
samt til at understøtte effektiv ressourceanvendelse etc.

I casesamlingen beskrives arbejdet med at forankre FLIS ud fra seks 
forskellige temaer: implementering og anvendelse, organisering, 
ledelsesmæssigt fokus, validering af data, kultur og samarbejde på 
tværs af kommuner. Hvert tema indledes med en generel beskri-
velse af arbejdet med at forankre anvendelse af FLIS-data og anden 
data/ledelsesinformation, hvorefter de konkrete arbejdsmetoder 
og redskaber, som de tre casekommuner har anvendt, beskrives. 
Hvert tema afsluttes med en række forslag til konkrete handlinger.

Deltagere i casesamlingen

Følgende casesamling er udarbejdet af KLK – KL’s Konsulentvirksomhed som en del af FLIS-forankringsprojektet i den fælleskom-
munale digitale handlingsplan. Casesamlingen præsenterer tre kommuners arbejde med at implementere FLIS, herunder de kon-
krete arbejdsmetoder og redskaber, som de tre kommuner har brugt i forbindelse med den organisatoriske og ledelsesmæssige for-
ankring af FLIS. Ud over interview og materiale fra de tre casekommuner baserer de generelle afsnit sig bl.a. på en rækkeindledende 
telefoninterviews med forskellige kommuner om forankring af FLIS, drøftelser med FLIS-styregruppen og Det Kommunale Digitali-
seringsråd samt ressourcepersoner i KL.

De deltagende kommuner er Ringkøbing-Skjern Kommune, Haderslev Kommune og Hedensted Kommune. I forbindelse med ud-
arbejdelsen af casesamlingen er der afholdt interviews med ledere, herunder kommunaldirektører og økonomichefer samt med-
arbejdere, som arbejder med og bearbejder data fra FLIS. Derudover har kommunerne tilsendt relevante dokumenter og strategier, 
f.eks. LIS-strategier, som illustrerer kommunens vision og brug af FLIS. 

Det første tema i casesamlingen beskriver forskellige måder at im-
plementere og anvende data fra FLIS samt den måde de tre case-
kommuner har valgt at anvende FLIS-data. Der er tale om de helt 
overordnede valg i forhold til kommunens formål med at anvende 
FLIS-data og forskellige tilgange til hvordan man kan komme i gang 
med implementeringen og/eller arbejdet med at forankre anven-
delsen af FLIS-data i organisationen. Herefter gennemgås temaerne 
i forhold til organisering omkring arbejdet med FLIS, ledelsesmæs-
sigt fokus, validering af data, kultur og samarbejde på tværs af kom-
muner. Casesamlingen afsluttes med særskilte beskrivelser af hver 
af de tre casekommuners implementering af FLIS.På tværs af de 
forskellige temaer inddrages der løbende erfaringer fra de tre kom-
muner, og hvert tema afsluttes med forslag til konkrete handlinger. 
Se Boks 2 for en samlet oversigt over forslag til konkrete handlinger 
på tværs af de fem temaer.

God læselyst!
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Forslag til konkrete handlinger

Implementering og dataanvendelse: 
 • Bliv tydelige på, hvilket udbytte den valgte anvendelsesform og 

de udvalgte data/nøgletal skal medføre for ledelsen og organi-
sationen. 

 • Vælg en tilgang til implementering og forankring af FLIS, der 
passer til jeres kommune, og som er realistisk at gennemføre 
med de ressourcer, I har afsat til arbejdet. 

 • Samtænk FLIS med kommunens øvrige brug af data og ledel-
sesinformation.

Organisering:
 • Beslut hvor ansvaret for implementeringen er placeret og hvilke 

roller forskellige enheder og medarbejdere har, og afsæt de 
nødvendige ressourcer til implementeringen af FLIS. 

 • Brug medarbejdere med både data- og fagforståelse til at skabe 
en tæt forståelse og kobling mellem datakompetencer og fag-
lighed. 

 • Skab indsigt for de fagprofessionelle ift. hvilke relevante områ-
dedata, der findes i FLIS. 

 • Tilgå fagområderne forskelligt, således, at data og nøgletal er 
relevante i den faglige kontekst 

 • Udarbejd lavpraktiske hjælpemidler til de fagprofessionelle, 
som kan hjælpe dem med at forstå og håndtere FLIS-data. 

 • Brug enkel og ikke alt for data-teknisk kommunikation med de 
fagprofessionelle.

Ledelsesmæssigt fokus:
 • Afsæt tid og ressourcer til at udforske muligheder med FLIS-

data. 

 • Afsæt tid og ressourcer til at understøtte de fagprofessionelle 
med deres eventuelle udfordringer. 

 • Inddrag direktionen og de øverste niveauer i kommunen fra 
start, så det sikres, at opbakningen til brug af FLIS kommer op-
pefra og ned. 

 • Inddrag de fagprofessionelle i processen med udvælgelse af 
data og nøgletal for at skabe lokal relevans og ejerskab over 
data. 

 • Giv eksplorative dataopgaver, der fremmer nysgerrighed frem 
for kontrol. Bed f.eks. hvert fagområde om at præsentere re-
levante nøgletal på fællesmøder for på denne måde at skabe 
kendskab og nysgerrighed på data. 

 • Når I bruger data, så hav altid løsningen af kerneopgaven i 
fokus.

Validering af data:
 • Validér data sammen med fagområdet for at skabe ambassa-

dører for brugen af FLIS, og for at have den faglige forståelse af 
området med, når I validerer. 

 • Skab forståelse for, hvordan registreringer i fagsystemerne bliver 
til data og nøgletal, og hvordan de anvendes i kommunen og 
eksternt, så betydningen af registreringspraksis bliver tydelig. 

 • Skab samme forståelse af hvert nøgletal på tværs af organisa-
tionen. 

 • Identificer og forklar forskellige opgørelsesmetoder, så de ikke 
opfattes som fejl i data. 

 • Husk lokal datavalidering i implementering af FLIS.

Kultur:
 • Vær nysgerrig på egen praksis. 

 • Tag stilling til, hvordan FLIS og ledelsesinformation kan blive et 
kulturprojekt og ikke alene et teknisk projekt. 

 • Brug data til at motivere og understøtte udviklingen på fagom-
rådet. 

 • Fagområderne har unikke behov. Skab derfor individuelle løs-
ninger frem for én standardløsning. 

 • Brug data understøttende, motiverende og som et redskab til at 
forklare, tydeliggøre og hjælpe, og ikke som et ledelsesmæssigt 
værktøj til fejlfinding og påpegning af fejl.

Samarbejde på tværs:
 • Indgå i samarbejder med andre kommuner for at styrke viden 

om best practice og de øvrige kommuners opgørelsesmetoder, 
arbejdsgange og udfordringer. 

 • Vær nysgerrig på de andre kommuners praksis og skab et godt 
kollegialt fællesskab, som kan give inspiration.  

 • Forpligt hinanden internt på at afsætte tid til at validere data og 
opbyg en stringent tilgang til datavalidering og opgørelsesme-
toder, samt forståelse heraf.

5Forslag til konkrete handlinger
Ledelsesmæssig og organisatorisk forankring af FLIS



6 Implementering og dataanvendelse
Ledelsesmæssig og organisatorisk forankring af FLIS

02/
IMPLEMENTERING 
OG DATAANVENDELSE
FLIS-data kan anvendes på mange forskellige måder, og den enkelte 
kommune skal derfor implementere FLIS så det bedst muligt under-
støtter de lokale prioriteter og målsætninger. Nedenfor er beskre-
vet forskellige måder at anvende FLIS-data, samt den implemente-
ring og forankring af FLIS, der typisk er tilknyttet de forskellige for-
mer for anvendelse. Der er tale om forskellige tilgange til at arbejde 
med og forankre anvendelsen af FLIS-data, som ikke er gensidigt 
udelukkende. Hvilken form for implementering og anvendelse, der 
fungerer bedst, vil afhænge af bl.a. den enkelte kommunes organi-
sering, styringsbehov, datakultur, øvrige ledelsesinformationsløs-
ninger, kompetenceniveau og hvor meget tid, der afsættes til opga-
ven hos de relevante medarbejdere. Det er afgørende at vælge en 
tilgang til implementering og forankring af FLIS, der passer til den 
kommune, arbejdet foregår i, og som er realistisk at gennemføre 
med de ressourcer, der afsættes til projektet. Sidst i pjecen kan du 
se beskrivelser af, hvordan de tre casekommuner konkret har valgt 
at implementere FLIS.

Organisatorisk bredde og dybde i anvendelsen af FLIS-data
Anvendelsen af FLIS-data i en organisation kan både variere i for-
hold til hvor bredt og hvor dybt data anvendes i organisationen. An-
vendes data f.eks. på alle områder eller nogle få udvalgte, anvendes 
de primært til at generere overordnet ledelsesinformation og ben-
chmark, eller anvendes de mere dybdegående til styring, planlæg-
ning, analyser osv. De fleste organisationer har en langsigtet ambiti-
on om at dataunderstøtte styring og ledelse med både bred og dyb 
anvendelse af data. Det kræver imidlertid tid og kompetencer at 
forankre anvendelsen af f.eks. FLIS til at dataunderstøtte styring og 
ledelse. Derfor er det en fordel at starte med en smallere tilgang til 
implementering og forankring af dataanvendelsen end den, der er 
kommunens mere langsigtede mål. Det handler om at slå et brød 
op, der er muligt at bage, så kommunen får et umiddelbart udbytte.

Bred organisatorisk anvendelse med smal anvendelse af data
En måde at starte op med at implementere/forankre anvendelsen 
af FLIS-data er at starte med en organisatorisk bred og tværgående 
anvendelse med forholdsvis smal anvendelse af data. Dvs. at starte 
med, at data anvendes på alle kommunale områder på en gang 
med et begrænset antal nøgletal. Det kan f.eks. være månedlige 
eller kvartalsvise rapporter med nogle få relevante nøgletal, der 
tilgår cheferne på hvert område. Ringkøbing Skjern Kommunes 
første implementeringsbølge er et eksempel på denne tilgang til 
implementering/forankring (se beskrivelsen af Ringkøbing Skjerns 
FLIS-implementering sidst i pjecen). Denne tilgang medfører, at 
chefer (på overordnet niveau) får et udbytte af FLIS tidligt i imple-
menteringsprocessen og skaber bredt kendskab til FLIS på tværs af 
fagområder. 

Skal tilgangen bidrage til at forankre anvendelsen af FLIS i organi-
sationen, skal de nøgletal der udvælges opleves som relevante og 
brugbare for modtagerne. Da chefernes oplevelse med FLIS-data 
vil være begrænset til ganske få tal, bliver udvælgelsen af nøgletal 
derfor afgørende for, om cheferne oplever, at de får et udbytte af 
FLIS. Man kan f.eks. sikre, at nøgletallene er relevante, ved at vælge 
tal der bidrager til at understøtte arbejdet med strategiske fokus-
områder i kommunen eller vælge tal der er relevante i forhold til de 
styringsmodeller kommunen har valgt (kapacitetsstyring, tildelings-
modeller, økonomistyringsmodeller etc.)

Smal områdemæssig/organisatorisk anvendelse med bred/dyb an-
vendelse af data
En måde at starte implementering/forankring af anvendelsen af 
FLIS-data, er at starte med et bestemt område. Det kan f.eks. være 
et område der er særligt fokus på i kommunens strategier, eller et 
som er relevant i forhold til udviklingstendenser. Det kan f.eks. være 
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anvendelse af FLIS-data til at udarbejde skoleprognose, kapacitets-
planlægning, forudsætninger for budgetlægning og opfølgning på 
forudsætninger for tildeling, samt kapacitetsplanlægning i løbet af 
året som kan understøtte planlægningen og styringen på skoleom-
rådet. Med en sådan løsning vil man starte med en smal organisa-
torisk anvendelse med bredere/dybere anvendelse af data fra FLIS. 
Anvendelsen af FLIS på det udvalgte område kan så fungere som 
showcase for de øvrige områder i kommunen og som udgangs-
punkt for at etablere processer, rutiner, roller og ansvarsfordeling i 
forhold til kommunens arbejde med at implementere og forankre 
anvendelsen af FLIS-data på kommunens øvrige områder.

Med denne tilgang bliver det store spørgsmål hvilket område kom-
munen vælger at starte med, og hvor hurtigt kommunen har behov 
for at udbrede implementeringen/forankringen af FLIS til de øvrige 
områder. Man kan dog sikre at alle kommunens chefer vil opleve 
udbytte af FLIS, hvis man begynder med et af de tværgående data-
områder f.eks. sygefraværsrapportering eller økonomi. Hedensted 
Kommunes anvendelse af FLIS-data til arbejdet med potentialepak-
ker er et eksempel på dette (se beskrivelsen af Hedensted Kommu-
nes FLIS-implementering sidst i pjecen).

Hvordan anvendes af FLIS-data
FLIS kan anvendes til kommunens arbejde med dataunderstøttelse 
af styring og ledelse. Hvilken type af anvendelse der giver størst 
udbytte for en kommune afhænger af hvilket formål kommunens 
anvendelse af FLIS-data skal opfylde.

Løbende ledelsesinformation og dataunderstøttelse
FLIS-data kan anvendes som datagrundlag for den løbende ledel-
sesinformation, dvs. som datagrundlag for opfølgning på f.eks. 
indikatorer på målopfyldelse, resultater, udvikling i budgetforud-

sætninger, kapacitetsstyring, planlægning osv. Det kan f.eks. være i 
forbindelse med den løbende opfølgning på budget eller sygefra-
vær. Der kan både være tale om ledelsesinformation til et specifikt 
område eller enhed, samt intern eller ekstern benchmark på kom-
munen, områder eller enheder. Denne typer af anvendelse vil give 
det største udbytte for kommunen, hvis de data og nøgletal, der 
indgår i den løbende ledelsesinformation, understøtter den form 
for ledelse og styring kommunen har valgt. 

Der er typisk tale om en relativt statisk anvendelse af FLIS og anden 
data til ledelsesinformation og benchmark, hvor man udpeger en 
række indikatorer og nøgletal, der indarbejdes i rapportering, som 
sendes eller gøres tilgængelig for ledelsen med faste intervaller 
f.eks. månedligt eller kvartalsvist.

Opgave-/projektfokuseret anvendelse
FLIS-data kan anvendes til at understøtte løsningen af en bestemt 
opgave eller gennemførelsen af et bestemt projekt. Her kan kom-
munen anvende FLIS-data som datagrundlag for konkrete og af-
grænsede opgaver, projekter og processer. Det kan f.eks. være en 
kommune som anvender FLIS-data som grundlag for at beregne 
forudsætningerne for skoleprognosen, som udgangspunkt for en 
råderumsanalyse eller til den årlige udarbejdelse af potentialepak-
ker i budgetprocessen, som i Hedensted Kommune. Det kan også 
være anvendelse af FLIS-data til at understøtte løsningen af konkrete 
opgaver, som f.eks. anvendelsen af FLIS-data ind i Hedensted Kom-
munes controlling i forhold til mellemkommunal afregning. Der kan 
også være tale om anvendelse af FLIS-data i konkrete, afgrænsede 
analyser som f.eks. en analyse af skole og dagtilbudsstruktur.

Med denne form for anvendelse af FLIS-data bliver formålet opga-
vespecifikt, og FLIS-data anvendes når det er et relevant redskab 
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til at løse opgaven. Der kan både være tale om en relativt statisk 
anvendelse, f.eks. som forudsætning for beregning af årlige skole-
prognoser eller en mere dynamisk anvendelse, hvor FLIS anvendes 
til at opfylde analyse- og informationsbehov i afgrænsede projekter.

Eksplorativ / kulturunderstøttende anvendelse
FLIS-data kan anvendes som et redskab, der understøtter ledere 
og medarbejdere i at stille spørgsmål og være nysgerrig på egen og 
andres praksis, f.eks. ind i en forbedringskultur. I denne sammen-
hæng er den kultur, kommunen ønsker at fremme, i centrum, og 
FLIS er et redskab der understøtter organisationens arbejde med 
at identificere forskelle og udviklinger, der kan give anledning til at 
stille spørgsmål og være nysgerrig på om der er mulighed for f.eks. 
at forbedre kommunens praksis, opnå højere kvalitet, lavere om-
kostninger etc. De opgaver der stilles, de roller der defineres og den 
valgte organisering skal dermed understøtte udviklingen og vedli-
geholdelsen af et bestemt fokus i organisationen.

For at sikre FLIS-forankring med denne tilgang, bliver spørgsmålet 
hvilke opgaver, processer og dialoger i forhold til anvendelse af FLIS-
data, der bedst kan understøtte anvendelsen af FLIS til at fremme 
det ønskede fokus i organisationen. Casen fra Hedensted Kommu-
ne rummer eksempler på hvordan opgaver vedrørende anvendelse 
af data fra FLIS er defineret med det formål at understøtte kommu-
nens forbedringskultur (se beskrivelsen af Hedensted Kommunes 
FLIS-implementering sidst i pjecen).

Der vil ofte være tale om en relativ dynamisk anvendelse af FLIS og 
anden data. Skal anvendelsen af FLIS f.eks. understøtte en forbed-
ringskultur, vil fokus være på at finde mønstre, udviklingstendenser 
osv. der indikerer, at der kan være et potentiale for at forbedre. 
Samtidig vil fokus være på at analysere sådanne identificerede po-
tentialer og følge op på om iværksatte initiativer har medført de 
forventede forbedringer.

Sådan gør casekommunerne
De tre cases illustrerer, hvordan FLIS kan bruges til benchmarking og 
ønsket om at styre på effekter. Anvendelsen af FLIS-data er dog ikke 
afgrænset til en bestemt dagsorden, men kan bruges til en bred 
vifte af formål indenfor planlægning, styring og kvalitetsudvikling. 

I Haderslev Kommune bruges data bl.a. til at udfordre de eksiste-
rende myter, som hersker om kommunen. Data bruges på denne 
måde til at skabe et mere objektivt grundlag og som et værktøj til 
at se indsatser og aktiviteter fra en anden vinkel. Når økonomista-
ben forelægger tal for direktionen, bruges tallene f.eks. til at vise en 
temperaturmåling på et givent område, og benchmarking benyttes 
her som et vigtigt virkemiddel til at sikre, at tallene får betydning. 
Som udgangspunkt bruger økonomifunktionen FLIS-data til dette 
formål.

I Hedensted Kommune er anvendelsen af data matchet op imod 
en forbedringskultur, og FLIS-data bruges i den løbende måneds-
opfølgning, hvor fokus er på at be- eller afkræfte forventninger til 
udviklingen. FLIS-data bruges ligeledes i forbindelse med den årlige 
budgetlægning, hvor arbejdet med potentialepakker bruges til at 
finde besparelsesmuligheder og forbedringspotentialer. Et vigtigt 

fokuspunkt har her været, at data skal bruges til at inspirere. Det er 
derfor holdningen, at man ikke altid skal bruge de samme nøgletal 
år efter år. Mantraet er, at de fremstillede nøgletal skal være så inte-
ressante, at man ikke kan lade være med at kigge på dem. Der gøres 
derfor meget ud af at være i dialog med fagområderne for at forstå, 
hvad deres behov for data er, og hvordan man gennem data kan 
gøre dem bedre. I en politisk kontekst bruges data ligeledes som 
grundlag for diskussioner og som en måde hvorpå man kan inspi-
rere og åbne samtalen.

I Ringkøbing-Skjern Kommune er benchmarking ligeledes en hoved-
motivation bag brugen af FLIS-data, koblet med en ambition om at 
skabe datadrevet ledelse. FLIS-data bruges derfor til benchmarking 
af kommunens egne nøgletal ift. nabo- og sammenligningskom-
munernes, mens et løbende opmærksomhedspunkt ligeledes er, at 
data er til for løsningen af kerneopgaven og udviklingen af denne. 
En forudsætning for at databrugen kan forankres på fagområderne 
er tilgængelighed. Den udviklede brugerflade er her et forsøg på at 
skabe et tilgængeligt værktøj for fag- og stabsområderne, hvor de 
kan følge udviklingen i områdets relevante nøgletal.

Forslag til konkrete handlinger:

 • Bliv tydelige på, hvilket udbytte den anvendelsesform og valget 
af data/nøgletal skal medføre for ledelsen og organisationen. 

 •  Vælg en tilgang til implementering og forankring af FLIS, der 
passer til jeres kommune, og som er realistisk at gennemføre 
med de ressourcer, I har afsat til arbejdet. 

 • Samtænk FLIS med kommunens øvrige brug af data og ledel-
sesinformation.
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03/
ORGANISERING
Forankring af FLIS kræver, at der afsættes ressourcer, og at der lø-
bende er dedikerede medarbejdere, som driver og understøtter 
arbejdet med data og FLIS. Dette er for at sikre, at der skabes et 
vedholdende fokus, men også for at inddrage medarbejderne på 
fagområderne. Organiseringen er her central. Det er i denne forbin-
delse vigtigt, at roller og ansvar i forhold til arbejdet med FLIS er ty-
deligt defineret og afstemt til måden hvorpå kommunen ønsker at 
anvende FLIS og i forhold til de redskaber, der anvendes til præsen-
tation af FLIS. Kommunens størrelse og graden af decentralisering/
centralisering har også betydning for hvilken organisering, der bedst 
bidrager til at forankre FLIS i organisationen.

Nogle kommuner samler de tekniske kompetencer til at arbejde 
med FLIS-data, udarbejde rapportering osv. centralt. Denne organi-
seringsform betyder, at de kompetencer, der er behov for decen-
tralt, hovedsageligt er kompetencer til at efterspørge data og til at 
forstå, hvordan egne data og registreringer vises i FLIS. 

Andre kommuner organiserer sig med en bredere adgang til arbej-
det med rapportering på baggrund af FLIS-data. Dette fordrer, at de 
tekniske kompetencer til at anvende brugergrænseflader og arbej-
de med data er bredere til stede i organisationen. 

Erfaringerne fra casekommunerne er, at begge organisationsformer 
understøttes bedst, når der er en medarbejder eller funktion, som 
understøtter de øvrige dele af organisationen i deres arbejde med 
FLIS-data. I de fleste kommuner vil volumen i arbejdet med FLIS 
og anden ledelsesinformation decentralt være for lille til at hvert 
enkelt område kan opretholde de meget specialiserede datakom-
petencer. Der er derfor behov for en funktion der supporterer de 
øvrige brugere og områder i organisationen, og bidrager til at drive 
arbejdet med at forankre FLIS. Også når arbejdet organiseres med 
bred adgang til FLIS. Åbenhed, tilgængelighed og opsøgende arbej-
de i organisationen er i alle tilfælde vigtige nøgleord for at sikre den 
organisatoriske opbakning fra medarbejdere, ledere og politikere. 
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FLIS-forankring kræver, at de rette data- og LIS-kompetencer er til 
stede i kommunen. Sådanne kompetencer skal opbygges og vedli-
geholdes. Dette indebærer løbende kontakt mellem fagområderne 
og medarbejderne med datakompetencer og adgang til FLIS for at 
opbygge forståelse for sammenhænge og behov, samt forståelse 
for hvordan data kan understøtte ledelse, styring og udvikling af 
den faglige praksis på fagområderne. I dette samspil skal begge par-
ter påtage sig en oversætterrolle. 

Det handler for det første om at have de rette tekniske kompeten-
cer og en implementeringsansvarlig med de rette proces-, projekt- 
og implementeringskompetencer. Det er for det andet også vigtigt 
at have ledere og medarbejdere, som kan bruge, efterspørge og 
omsætte data, også på fagområderne. Lavpraktisk kan det med 
fordel ske ved at inddrage medarbejdere, som allerede har en bred 
dataforståelse, og som er involveret i dataopgaver på fagområ-
derne. Disse medarbejdere har ofte en allerede opbygget forståelse 
for tallene, som nu blot ligger i et andet system. Medarbejdere og 
ledere på fagområderne skal oversætte fagligheden og forståelsen 
for området til den datakyndige medarbejder, som til gengæld skal 
oversætte dette til data, finde mønstre og kunne kommunikere for-
ståelsen tilbage til fagområdet. Dette skal sikre, at der ikke er to uaf-
hængige og afkoblede virkeligheder. Formidling af data er dermed 
også en vigtig opgave og kompetence, som ikke må undervurderes, 
når FLIS-data skal præsenteres og omsættes i en faglig kontekst.

Sådan gør casekommunerne
Konkret har man i Haderslev Kommune lavet en proces på skoleom-
rådet, hvor en medarbejder fra den centrale økonomistab har bistå-
et skolekonsulenterne i udvælgelsen af nøgletal samt opstillingen 
af mål på området. Økonomikonsulentens FLIS-kompetencer er her 
centrale i forhold til at give indsigt i hvorvidt konkrete dataønsker 
og nøgletal er mulige at fremskaffe. Der skabes på denne måde et 
samspil mellem datakompetencer og den faglige viden og ønsker. 
Man har i Haderslev Kommune konstateret, at det giver den største 
gennemslagskraft at få en fagperson med kendskab til data, f.eks. 
en skolekonsulent på skoleområdet, til at kommunikere dataind-
holdet til de fagprofessionelle. Dels fordi indholdet kan være svært 
oversætteligt, dels fordi der er større tillid/kendskab til medarbej-
dere med samme faglighed.

I Ringkøbing-Skjern Kommune har man arbejdet med at opbygge 
FLIS-kompetencer og kendskab til FLIS hos både økonomikonsulen-
ter og konsulenter fra fagområderne. En af målsætningerne er, at 
optræne både økonomi- og fagkonsulenter i at kunne efterspørge 
data. Det er foregået ved, at kommunens FLIS-projektleder har af-
holdt et to-timers seminar med det formål at lære disse at bruge 
kommunens FLIS-brugerflade. Samtidigt har det været vigtigt at 
have en projektleder, som har fået tid dedikeret til opgaven, og som 
har været en fast kontakt for fagområder i forbindelse med FLIS-
ønsker og –udfordringer. En vigtig læring har været, at det er nød-
vendigt at tilgå de enkelte fagområder forskelligt, og at der ikke kan 
laves en one-size-fits-all-tilgang. De enkelte fagområderne skal tilgås 
på en måde, så databrugen trækkes ind i den faglige kontekst. I den 
forbindelse har formidlingen af data været et fokuspunkt, særligt i 
forhold til hvordan og med hvilke ord data præsenteres inden for 
den givne faglighed. 

I Hedensted Kommune har det også været en vigtig motivation, 
at FLIS og databrug ikke er forbeholdt de få, men at det er noget, 
som skal bruges på tværs af organisationen. Det vil sige, at alle på 
et eller andet niveau bør kunne bruge FLIS-data eller i det mindste 
efterspørge data. Tilgængelighed er her kodeordet. Både i forhold 
til at kunne efterkomme dataefterspørgsler og i forhold til at kunne 
omsætte faglige problemstillinger til nøgletal. Om end arbejdet 
med FLIS er forankret i den centrale økonomifunktion, har den FLIS-
ansvarlige og økonomikonsulenterne en vigtig dobbeltrolle, idet 
disse på en gang er fagområdets advokat og advokat for helheden. 
Det vil sige, at personen skal kunne forsvare, forklare og udfordre 
området. Den tætte forståelse og kobling mellem datakompetence 
og fagligheden sikrer, at de iværksatte initiativer bunder i praksis. 
Den FLIS-ansvarlige har derfor en essentiel rolle i oversættelsen af 
sammenhængen mellem data og faglige overvejelser. Kontakten 
til fagområderne er helt central, og det har derfor været vigtigt at 
have ansvaret for FLIS i en udadgående funktion, som f.eks. økono-
mifunktionen, der bl.a. har kunnet inddrage data, når der er afholdt 
møder i organisationen. Den udadgående tilgang har skabt en 
mulighed for at være lydhør over for behov, besvare spørgsmål og 
kommunikere og skabe kendskab til mulighederne i FLIS. 

Forslag til konkrete handlinger:

 • Beslut hvor ansvaret for implementeringen er placeret og hvilke 
roller forskellige enheder og medarbejdere har, og afsæt de 
nødvendige ressourcer til implementeringen af FLIS. 

 • Brug medarbejdere med både data- og fagforståelse til at skabe 
en tæt forståelse og kobling mellem datakompetencer og fag-
lighed. 

 • Skab indsigt for de fagprofessionelle ift. hvilke relevante områ-
dedata, der findes i FLIS. 

 • Tilgå fagområderne forskelligt, så data og nøgletal er relevante i 
den faglige kontekst. 

 • Udarbejd lavpraktiske hjælpemidler til de fagprofessionelle, 
som kan hjælpe dem med at forstå og håndtere FLIS-data. 

 • Brug enkel og ikke alt for data-teknisk kommunikation med de 
fagprofessionelle.
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04/
LEDELSESMÆSSIGT 
FOKUS
Et vedholdende ledelsesmæssigt fokus er en afgørende forudsæt-
ning for at FLIS forankres. Konkret kan det være i forhold til at sikre, 
at der afsættes ressourcer til arbejdet med FLIS, men også med hen-
blik på at bakke op om skabelsen af den rette kultur for arbejdet 
med data. Det er dog ikke i sig selv nok at oprette en stilling, eller at 
der afsættes tid i specifikke medarbejders arbejdsopgaver til arbej-
det med data. Det kræver derimod en vedholdende proces, hvor 
dataarbejdet understøttes, og hvor der skabes en fælles tilgang. 

Det ledelsesmæssige fokus vil have forskellige former afhængig af 
ledelsesniveau og typen af ledelse.

Strategisk ledelse
På det strategiske niveau kan ledelsen definere det overordnede 
fokus for anvendelsen af FLIS og andre data. Det kan f.eks. være 
fokus på resultat- og effektstyring, effektiviseringer, at lære af best 
practice eller understøttelse af en forbedringskultur. Og er der et 
strategisk valg bag anvendelsen af FLIS som datakilde f.eks. mulig-
heden for at skabe sammenhæng mellem understøttelse af intern 
styring og ekstern benchmark. Ledelsen kan bl.a. bidrage til at sikre, 
at organisationen arbejder efter det valgte strategiske sigte gennem 
de initiativer de sætter i gang og de opgaver de stiller sin organisa-
tion i forhold til arbejdet med data og FLIS.

Forankring af FLIS (og anden dataunderstøttelse af ledelse og sty-
ring) sker ikke gennem én leders engagement og fokus. Der er både 
behov for fokus fra den leder, der er ansvarlig for implementering 
og lignende, men også fra de ledere, der skal anvende og efterspør-
ge data. Det fælles ledelsesmæssige fokus kan bl.a. understøttes af 
løbende dialoger om hvilke dele af ledelsen og styringen i kommu-
nen der skal dataunderstøttes.

Driftsledelse
Et andet aspekt af det ledelsesmæssige fokus drejer sig om priori-
tering af arbejdet med data og ledelsesinformation (herunder FLIS). 
Det kræver tid at lære at forstå og anvende data i FLIS og andre 
datavarehuse, der opsamler data fra de kommunale systemer. Da-
tastrukturerne i systemerne skal opfylde mange formål, både kom-
munale og statslige. Følgelig er datastrukturen kompleks og det 
giver ofte mange forskellige måder at afgrænse og definere nøgle-
tal. Kompetencen til at navigere i datasættene og omsætte dem til 
ledelsesinformation o.l., der skaber værdi i organisationen, skal der-
for udvikles og vedligeholdes.

Faglig ledelse og tværgående koordination
Det er en tværgående ledelsesmæssig opgave at sikre prioritering 
af det nødvendige samarbejde på tværs af organisationen. Det skal 
sikre at:
 - data valideres
 - der arbejdes med registreringspraksis 
 - dialogen om nøgletal og data foregår ud fra en fælles forstå- 
  else af definitioner etc. 
 - rapportering opleves som relevant af chefer og ledere
 - mulighederne for at anvende data til at understøtte områ- 
  derne udnyttes. 

Det er bl.a. nødvendigt, at der er tid og rum til samarbejdet og dia-
logen om data mellem datafolk og fagfolk, hvilket oftest er et sam-
arbejde der går på tværs af områder og derfor kræver prioritering 
fra flere chefer. 

I den daglige ledelse kan lederen understøtte forankring af FLIS 
og anden ledelsesinformation ved at vise, at han/hun anvender 
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data. Lederen kan f.eks. vise udviklingstendenser i data og drøfte 
dem med sine medarbejderne. Det bidrager til, at arbejdet med 
at udarbejde bl.a. ledelsesinformation, registrere data etc. opleves 
meningsfuldt. Lederen kan også stille spørgsmål til data og stille 
opgaver i forhold til anvendelsen af data for at sikre, at data bliver 
et redskab, der anvendes aktivt. Der er derudover et kontinuerligt 
behov for, at lederen indgår i dialog med datamedarbejdere og fag-
personer om, hvordan de data, der er til rådighed, kan understøtte 
ledelse, styring og kvalitetsudvikling, således at anvendelsen af data 
forbliver relevant, også når praksis, ydre rammer, organisation etc. 
udvikler sig.

Personaleledelse
For at sikre at arbejdet med FLIS og anden data giver værdi, er det 
vigtigt at personalelederen har fokus på at der kræves et bredt sæt 
af kompetencer. Kompetencer, som spænder fra tekniske kompe-
tencer (forståelse for datastruktur, dataanalyse, opbygning af rap-
portering i BI-løsninger etc.), over forståelse for kommunens styring 
og ledelse, til kompetencer såsom projektledelse, proceskompe-
tencer, kommunikation o.l. Kompetenceudviklingsbehovet er med 
andre ord meget bredere end blot det at lære at bruge kommunens 
BI-system. Desuden er det sjældent, at medarbejderne kan få dæk-
ket hele deres sparringsbehov inden for deres egen enhed. Er en 
medarbejder der arbejder med FLIS-data f.eks. placeret i en økono-
mifunktion, kan denne have behov for at sparre med proceskon-
sulenter, som typisk er placeret i en udviklingsenhed, med dataar-
kitekter, som typisk er placeret i en IT- eller digitaliseringsfunktion, 
med GIS-medarbejdere, der typisk er placeret på det tekniske om-
råde og som også arbejder med formidling af data etc. Relevante 
sparringspartnere kan også være placeret i andre kommuner, i Kom-
bit, KL og ved leverandørerne af de brugergrænseflader, der anven-
des til FLIS. Tid til at deltage i eksterne netværk kan således være en 
vigtig forudsætning for, at medarbejderen får adgang til relationer, 
der giver mulighed for sparring på arbejdet med at anvende FLIS og 
anden data. 

Sådan gør casekommunerne
Selvom FLIS ofte blot er én blandt mange kilder til data, ses der i 
Hedensted og Haderslev en ledelsesmæssig forventning om, at FLIS-
data bruges, når det er muligt. Det vil sige, at man ikke tyer til andre 
datasnitflader eller lokale løsninger, fordi det i første omgang er 
lettere tilgængeligt eller en vanesag. En gennemgående motivation 
for brugen af FLIS i casekommunerne er muligheden for benchmar-
king koblet med muligheden for at gå længere ned i egne data, hvil-
ket kan skabe ny indsigt og analysemuligheder. 

Det ledelsesmæssige fokus på vigtigheden af at data indgår, som en 
del af opgaveporteføljen gennemsyrer Hedensted Kommune, hvor 
både kommunaldirektøren og økonomichefen har været vigtige 
aktører i formidling og forankring af FLIS og databrug i al alminde-
lighed. Forankringsmæssigt har det været centralt, at arbejdet med 
data ikke udelukkende er et forvaltningsprojekt forankret i økono-
mi- eller analyseafdelingen. Fagcheferne og ledere ses derfor som 
vigtige bindeled mellem den overordnede strategi og topledelsen 
på den ene side, og medarbejdere samt ledere på fagområderne på 
den anden side. I et ledelsesmæssigt perspektiv bruges data derfor 
til at fremme den interne dialog, og det er i denne sammenhæng 

forventeligt og acceptabelt, at den enkelte leder er med til at se på 
tværs, være nysgerrig og diskutere data både indenfor og udenfor 
eget fag- og ansvarsområde. For at skabe kendskab og gøre brugen 
af FLIS til en fast del af arbejdsporteføljen, valgte ledelsen i Heden-
sted Kommune, som en del af den tidligere implementering, at stil-
le konkrete opgaver til medarbejderne med det formål, at fremme 
brugen af data og FLIS. De forskellige områder fik f.eks. til opgave at 
finde et relevant nøgletal, der viste området på en ny måde, eller en 
ny måde hvorpå en problemstilling kunne tilgås via FLIS til måneds-
møderne med økonomifunktionen. 

Ambitionen om stærkere datadrevet ledelse i Ringkøbing-Skjern 
Kommune er ligeledes forankret i direktionen. Arbejdet med direk-
tionens nye strategi skal være med til at tegne kommunens arbejde 
de kommende år, hvor det hidtidige fokus på datadrevet ledelse bli-
ver suppleret med et større fokus på effektstyring. Direktionen og 
stabschefen har ligeledes været involveret i arbejdet med at imple-
mentere og forankre FLIS. Der er endvidere afsat tid og økonomi til, 
at den centrale stab kan bistå faglederne med at varetage og spille 
ind i den kommunale strategi om stærkere datadrevet ledelse. For 
nuværende er processen primært kendetegnet ved at foregå op-
pefra- og ned, men håbet er, at dataefterspørgsel også vil komme 
fra fagområderne. Behovet for data afstemmes løbende mellem 
den centrale stab og de forskellige fagområder, så de tilgængelige 
rapporter i FLIS afspejler fagområdets behov. Lederne er blevet 
introduceret til, hvordan FLIS vil spille ind i organisation samt bag-
grunden herfor. Dette har været med til at sikre opbakning til imple-
mentering og brugen af FLIS. En vigtig ledelsesmæssig opgave har 
her været at formidle fordelene ved at bruge et fælles kommunalt 
system, selvom det til tider vil udfordre muligheden for at imøde-
komme lokale behov og ønsker om egne nøgletal og data. 

Forslag til konkrete handlinger:

 • Afsæt tid og ressourcer til at udforske muligheder med FLIS-
data. 

 •  Afsæt tid og ressourcer til at understøtte de fagprofessionelle 
med deres eventuelle udfordringer. 

 • Inddrag direktionen og de øverste niveauer i kommunen fra 
start, så det sikres, at opbakningen til brug af FLIS kommer op-
pefra og ned. 

 • Inddrag de fagprofessionelle i processen med udvælgelse af 
data og nøgletal for at skabe lokal relevans og ejerskab over 
data. 

 • Giv eksplorative dataopgaver, der fremmer nysgerrighed frem 
for kontrol. Bed f.eks. hvert fagområde om at præsentere re-
levante nøgletal på fællesmøder for på denne måde at skabe 
kendskab og nysgerrighed på data. 

 • Når I bruger data, så hav altid løsningen af kerneopgaven i 
fokus.
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05/
VALIDERING 
AF DATA
Tillid til data og tilstrækkelig datakvalitet er afgørende for, at data 
og nøgletal kan omsættes og bruges i praksis. Der er flere aspekter i 
datavalidering og kvalitetssikring af data. 

I. Et aspekt er den tekniske side af datavalideringen. Den handler 
om at sikre, at snitflader er korrekte, at data leveres, at data kom-
mer rigtigt fra fagsystemerne over i FLIS, samt at data og nøgletal 
etc. beregnes korrekt i FLIS.

II. Et andet aspekt er den kvalitetsmæssige side. De handler om 
at sikre, at kommunens anvendelse af fagsystemerne og medarbej-
dernes registreringer i dem er korrekt, således data retvisende af-
spejler aktivitet, resultater, praksis osv. på det relevante fagområde. 
Denne del af datavalideringen handler således om registrerings-
praksis og arbejdsgange internt i kommunen, samt om at finde og 
rette fejlregistreringer. 

Central teknisk datavalidering
Som illustreret i Figur 1, er der lang vej fra medarbejdernes arbejde 
og registrering i fagsystemerne, gennem FLIS og retur til kommu-

nens ledere, der kigger på FLIS-data i kommunens BI/LIS-system. 
Der er flere steder i løbet af denne proces, hvor data kan tabe kva-
litet, og hvor der derfor er behov for at arbejde med kvaliteten af 
data.

FLIS styregruppe har besluttet, at den fælles datavalidering frem-
over i størst muligt omfang skal udføres som en fælles central op-
gave på tværs af kommuner, hvormed den enkelte kommune som 
udgangspunkt ikke selv behøver at validere at data overføres og 
implementeres korrekt fra kildesystem til FLIS. (Den fælles data-
validering omfatter de tre sidste trin vist i figur 1.) Målet er, at den 
enkelte kommune skal bruge så få ressourcer som muligt, og at der 
skabes en repeterbar metode for hvert område, så der løbende kan 
foretages teknisk validering som en integreret del af kørslerne i FLIS.  

Hvordan det enkelte område helt præcist kan datavalideres, afhæn-
ger af data- og leverandørstrukturer på det pågældende område. 

Figur 1: Datakvalitet fra kildesystem til brugen af FLIS – eksempler på hvor fejl kan opstå
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nes rapporter på 
FLIS data.
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Alle FLIS-områder skal over de kommende år gennemgå sådan data-
validering, og det vil som en del af forberedelsen af det pågældende 
område besluttes, hvilken metode der kan anvendes. Det er forvent-
ningen, at metoderne løbende styrkes og forbedres undervejs.

Målet er, at den enkelte kommune fremadrettet så vidt muligt alene 
modtager rapporter over resultater af datavalideringen, og herunder 
fejl i registreringer, som kommunerne selv skal rette - eller spørgs-
mål til kommunens data som ikke har kunne afklares centralt.

Lokal validering - registreringspraksis, arbejdsgange og 
identifikation af fejlregistreringer .
Selvom den centrale tekniske datavalidering udføres af KOMBIT, 
vil den enkelte kommune fortsat have en opgave med at validere 
registreringspraksis samt indretning og brug af kildesystemer (de to 
første trin i figur 1.) Det handler bl.a. om at sikre, at datastrukturer 
(f.eks. kontoplan) og den måde vi anvender systemet på medfører, 
at de relevante data findes der hvor FLIS henter data fra. Det gælder 
også om at sikre, at vi har en ensartet registreringspraksis som med-
fører, at data i FLIS og anden ledelsesinformation, samt diverse eks-
terne nøgletalsløsninger, viser et korrekt billede af drift, praksis og 
resultater. Endelig er der også en opgave forbundet med at skabe 
tillid til data.

Datavalidering kan være omfattende og tidskrævende, men det 
er en givende proces. Bl.a. fordi processen bidrager til at øge for-
ståelsen af hvordan registreringer og bliver til data og nøgletal og 
dermed også forståelsen af hvilket billede af driften registrerings-
praksis giver samt forståelsen hvordan data og nøgletal kan bruges. 
Effektiv datavalidering kræver, at der afsættes en del ressourcer, og 
at man med jævne mellemrum genbesøger og gentager processen 
med henblik på at sikre, at der fastholdes en rimelig datakvalitet. 
Eksisterer der udbredt mistillid til data på tværs af fagområder og 
medarbejdere, vil det ofte få den konsekvens, at data ikke bruges 
eller at dataresultater ikke tages seriøst, hvis de overhovedet tages 
i betragtning. 

For at sikre, at anvendelsen af fagsystemer og medarbejdernes re-
gistreringspraksis giver tilstrækkeligt valide data, er det nødvendigt, 
at man i den funktion i kommunen, der har ansvaret for FLIS-imple-
mentering og anvendelsen heraf (f.eks. økonomifunktionen) i sam-
arbejde med fagområderne validerer data. Også her er inddragelse 
af fagområderne essentielt, idet en sådan proces er med til at tyde-
liggøre både fejlkilder, forskel i registreringspraksis samt ikke mindst 
repræsenterer en mulighed for at dæmme op for, at der hersker for-
skellige forståelser af nøgletal og data. 

Med henblik på at anvende fagsystemerne er det nødvendigt at 
skabe et overblik over hvorvidt den lokale datastruktur og praksis 
for hvor oplysninger registreres i systemet medfører, at data findes 
i de felter som FLIS, andre ledelsesinformationssystemer og nøgle-
talsløsninger henter oplysningerne fra. Ligeledes skal der skabes et 
overblik over, hvorvidt registreringspraksis er forholdsvist ensartet 
eller om forskellige brugere af fagsystemerne registrerer samme 
type af oplysninger forskelligt og evt. også forskellige steder i syste-
met. 

For at sikre at systemanvendelse og registreringspraksis bidrager til 
at skabe brugbare data, er det derfor vigtigt at skabe forståelse for, 
hvordan registreringer i fagsystemerne bliver til data og nøgletal og 
hvordan de anvendes i kommunen og eksternt i FLIS og andre nøg-
letalssystemer. Det skaber forståelse for, hvilket billede af fagområ-
det og driften, som den eksisterende registreringspraksis medfører, 
og hvad der skal ændres for at skabe et mere reelt billede. Derud-
over skabes der en bedre forståelse for, hvordan de data og nøgle-
tal, der ligger i FLIS, kan anvendes. 

Tillid til data skabes blandt andet gennem forståelse for, hvordan de 
enkelte nøgletal beregnes, hvad de viser og hvad de kan bruges til. 
Det er således en organisatorisk opgave at kommunikere indhold og 
præmisser for nøgletal. Manglende forståelse betyder nemlig, at der 
er fare for, at data opfattes som ”dårlige”, selv om de er valide ud fra 
de præmisser, de er indsamlet og beregnet på baggrund af. Forskel-
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lige opfattelser af, hvordan nøgletal bør opgøres eller defineres, og/
eller manglende forståelse for hvordan et FLIS-nøgletal er opgjort 
sammenlignet med tidligere anvendte nøgletal, kan derfor medføre 
diskussioner om opgørelsesmetoder og snitflader som kan hindre, 
at data bruges effektivt til at understøtte ledelse og styring. 

Desuden er det vigtigt, at man gør sig klart hvor høj en grad af va-
liditet, der er nødvendig for, at data kan opfylde de formål, som 
kommunen har med dem. Anvendes data til at identificere trends 
og mønstre, vil mindre fejl og afvigelser stort set ikke have nogen 
betydning for datas anvendelighed i forhold til formålet. Anvendes 
data mere operationelt, f.eks. til at indhente mellemkommunale af-
regninger, kræves en større grad af akkuratesse. 

Anvendelsen af data vil som regel bidrage med at skabe mening i, 
hvorfor en bestemt registreringspraksis skal anvendes, samt hvor-
for opgaven med at rydde op i data skal prioriteres. Det er således 
meget vanskeligt at skabe god datakvalitet uden også at begynde 
at bruge data. Brugen af data og datas kvalitet påvirker således hin-
anden gensidigt. Hvis data er ’gode’, vil flere ønske at bruge dem, 
og hvis data bliver brugt, er sandsynligheden for, at de bliver gode 
større. Dvs. at den initierende datavalidering skal skabe tilstræk-
kelig datakvalitet til det formål data skal anvendes til, hvorefter de 
løbende drøftelser af trends o.l. skal bidrage til at holde fokus på 
betydningen af registreringspraksis etc.

Sådan gør casekommunerne
I Haderslev Kommune arbejder man ud fra en såkaldt FLIS-metode 
for at sikre, at der ikke eksisterer forskellige virkeligheder på tværs 
af organisationen. Dette er en metode, hvor nøgletal og data fra 
andre kilder opgøres på samme måde som i FLIS, hvilket er med til 
at sikre, at det altid er de samme nøgletal, som præsenteres, uanset 
om det er direktionen eller en fagleder, der tilgår dem. Har bestem-
te niveauer i organisationskæden ud fra et styringsmæssigt behov 
brug for mere detaljerede nøgletal, end de som findes i FLIS, bruges 
FLIS-metoden til at supplere med andre LIS-tal. I Haderslev Kom-
mune har man desuden været igennem en datavalideringsproces 
på skoleområdet, hvor en økonomikonsulent, i samarbejde med 
en medarbejder fra området, har gennemgået DAK-rapporter (data-
analyse- og kontrolrapporter, som FLIS stiller til rådighed). 

På samme vis har de enkelte fagområder i Ringkøbing-Skjern Kom-
mune været med til at validere data. En sideløbende gevinst har i 
denne forbindelse været, at de enkelte faggrupper gennem vali-
deringsprocessen typisk er blevet skarpere på deres registrerings-
praksis. Så længe forskelle i data er identificeret, og modtageren har 
en forståelse for opgørelsesmetoden, opstår der som regel ingen 
problemer, da det er tydeligt, hvad der sammenlignes. Man har i 
Ringkøbing-Skjern Kommune valgt at have en pragmatisk tilgang 
til fejl i data, hvor mindre forskelle accepteres. Anvendes FLIS-data 
f.eks. til styringsrelaterede formål, er det vigtigt, at data kan bru-
ges til at identificere tendenser f.eks. gennem brug af tidsserier og 
benchmark. Mindre afvigelser og småfejl er i den kontekst mindre 
betydningsfulde. 

I Hedensted Kommune sker validering af data på nogle områder 
som en del af den faglige opgave. Et eksempel er her controller-

Forslag til konkrete handlinger:

 • Validér data sammen med fagområdet for at skabe ambassa-
dører for brugen af FLIS, og for at have den faglige forståelse af 
området med, når I validerer. 

 • Skab forståelse for, hvordan registreringer i fagsystemerne bliver 
til data og nøgletal, og hvordan de anvendes i kommunen og 
eksternt, så betydningen af registreringspraksis bliver tydelig. 

 • Skab samme forståelse af hvert nøgletal på tværs af organisa-
tionen. 

 • Identificer og forklar forskellige opgørelsesmetoder, så de ikke 
opfattes som fejl i data. 

 • Husk lokal datavalidering i implementering af FLIS.

funktionens brug af data i forhold til mellemkommunale afregnin-
ger, hvor data fra FLIS bruges til at følge op på og afstemme, om den 
enkelte borger er placeret korrekt, og om kommunen får indhentet 
de tilhørende afregninger i andre kommuner. Dette har ført til en lø-
bende opmærksomhed og dialog om indtastningernes betydning 
for, hvorvidt borgerne registreres korrekt i systemerne. Det har end-
videre været et vigtigt fokuspunkt at formidle forståelsen af, at regi-
strering af data har betydning. Det vil sige, at data fra kommunens 
økonomi- og fagsystemer trækkes direkte over i FLIS (og andre nøg-
letalsløsninger). Dette betyder, at data gøres tilgængelig i bredere 
kontekst, hvor de kan indgå i bredere politisk kontekst f.eks. via op-
gørelser såsom Kend Din Kommune, og hvor registreringspraksis og 
evt. registreringsfejl kan få betydning. Det har derfor været vigtigt 
løbende at kommunikere og vise, hvordan data ser ud, når det forla-
der kommunens systemer. Det vil sige at vise fagområderne det bil-
lede, som andre ser, og i processen lære dem vigtigheden af at stille 
spørgsmål til data samtidig med, at der skabes en bevidsthed om, 
hvad data leveres og bruges til i andre sammenhænge. 

Det kontinuerlige arbejde med data betyder, at der generelt er høj 
tillid til data i Hedensted Kommune. Tilliden til data skyldes bl.a. 
måden, hvorpå data bruges og den kultur, der er skabt omkring 
brug af data. Idet data bruges til at undersøge og lære, er behovet 
for at skulle forsvare og drøfte bestemte definitioner af nøgletal 
ikke et centralt fokus. Samtidigt er der fokus på, at de data og nøg-
letal, som kommer ud af eventuelle dialoger, skal ”ejes” af de ledere 
og medarbejdere, som bruger dem. Derved får det enkelte nøgletal 
et formål for medarbejderne, hvor medarbejderen ved, hvad der 
sammenlignes, og hvad udviklingen betyder. Et vigtigt læringspunkt 
i denne proces har i Hedensted Kommune været, at man i formid-
lingen af data bør se på udviklingen i data fremfor konkrete tal. 
Dette har betydet, at data ofte præsenteres i indeksform eller i pro-
cent. Dette både for at lette formidlingen, men også for at forhindre 
unødig fokus på mindre/ubetydelige afvigelser. 
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06/
KULTUR
Arbejdet med ledelsesinformation og FLIS kræver et systematisk 
fokus og en vedholdende indsats. Der er ikke en plug-and-play-løs-
ning, hvor investeringen i it- og ledelsesinformationssystemer i sig 
selv sikrer, at data bruges og forankres på tværs af fagområder og 
forvaltninger. De enkelte fagområders modenhed og erfaring med 
at arbejde med data er forskellig, hvilket er en vigtig faktor at tage 
højde for, når FLIS skal forankres i den faglige og ledelsesmæssige 
praksis. Succesfuld brug og implementering af FLIS er derfor meget 
mere end et it-projekt – det er også et kulturprojekt. Måden hvorpå 
data tilgås og bruges har stor betydning for medarbejdernes moti-
vation og tilgang til data. Succesfuld implementering handler derfor 
bl.a. om at kunne omsætte faglige problemstillinger til relevant 
data, og medarbejderinddragelse er en forudsætning for, at der kan 
skabes decentral relevans og ejerskab. Det kræver med andre ord, 
at der skabes en kultur, hvor data bliver en naturlig del af opgave-
løsningen, og hvor der handles og reageres på, hvad udviklingen i 
data viser. 

Sådan gør casekommunerne
I Haderslev Kommune er man i gang med at modne organisation 
i forhold til at blive datavante. Målet er at opbygge en målkultur, 
hvor data bliver en del af den faglige virkelighed, og hvor alle ni-
veauer i organisationen forstår styrken ved at anvende data. Der ar-
bejdes derfor fra økonomifunktionens side med at skabe relevans 
og et tydeligt formål med data. Dette både på det enkelte fagom-

råde, men også med henblik på at sikre, at data spiller ind i den en-
kelte leders praksis. FLIS er her et vigtigt instrument. Der er fra øko-
nomiforvaltningens side stor opmærksomhed på, at benchmarking 
bliver en naturlig del af den kommunale praksis. Gennem bench-
markinganalyser internt og på tværs af kommuner, forsøges der at 
sættes fokus på placeringen af indsatser, effektiviseringspotentialer 
mv., samt ikke mindst at sammenligninger med andre kommuner 
kan være med til at udfordre herskende diskurser og selvfortæl-
linger i kommunen. Dette med henblik på at sikre at fremtidige be-
slutninger træffes på et oplyst grundlag. 

I Ringkøbing-Skjern Kommune har det været et løbende opmærk-
somhedspunkt, at forankringen af FLIS er et kulturprojekt snarere 
end et it-projekt. Om end det er helt afgørende, at it-løsningen fun-
gerer optimalt for, at det er muligt at opbygge og vedligeholde en 
naturlig brug af data. Organisatorisk forankring sker ikke fra den ene 
dag til den anden. I Ringkøbing-Skjern Kommune har man derfor 
vurderet, at FLIS bedst forankres gennem en modning af organi-
sationskulturen, hvilket bl.a. har betydet, at man har valgt at rulle 
FLIS-implementeringen ud over to omgange. Inddragelse af med-
arbejderne i implementeringen af FLIS og udvælgelse af relevante 
nøgletal har haft afgørende betydning. 

I Hedensted Kommune var motivationen bag implementeringen af 
FLIS ønsket om at kunne benchmarke med andre kommuner, hvor-
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Forslag til konkrete handlinger:

 • Vær nysgerrig på egen praksis. 

 • Tag stilling til, hvordan FLIS og ledelsesinformation kan blive et 
kulturprojekt og ikke alene et teknisk projekt. 

 • Brug data til at motivere og understøtte udviklingen på fagom-
rådet. 

 • Fagområderne har unikke behov. Skab derfor individuelle løs-
ninger frem for én standardløsning. 

 • Brug data understøttende, motiverende og som et redskab til at 
forklare, tydeliggøre og hjælpe, og ikke som et ledelsesmæssigt 
værktøj til fejlfinding og påpegning af fejl.

for arbejdet med data har taget udgangspunkt i ønsket om ska-
belsen af en forbedringskultur. En kultur, som står på to ben. Dels 
en nysgerrighed ift. at forstå mønstre i data og hvorfor nøgletal ser 
ud om de gør, og dels en nysgerrighed i forhold til andre kommu-
ners praksis. FLIS-data bruges her til læring. Det vil sige til at forstå, 
hvad der ligger bag udviklingen i det enkelte nøgletal. Benchmar-
kinganalyserne er her det værktøj, som giver anledning til at søge 
inspiration, effektviseringsmuligheder samt best practice i andre 
kommuner i forhold til tilrettelæggelse af indsatser og implemen-
tering af nye metoder. Dialog om data og den relative korte afstand 
fra top til bund i Hedensted Kommune betyder, at der er skabt en 
kultur, hvor det er tilladt at fremlægge og trykprøve data løbende. 
Dette ud fra en filosofi om, at data skal bruges til at løfte blikket, til 
at blive inspireret og være opsøgende og ikke som et redskab ind i 
en nulfejlskultur. 

Kendetegnende for både Ringkøbing-Skjern og Hedensted Kom-
mune er fokusset på skabelsen af en kultur, som fordrer nysger-
righed frem for kontrol. For at sikre ledernes og medarbejdernes 
opbakning, bruges data til at motivere og understøtte udviklingen 
af god faglig praksis. Opfølgningen og diskussionen af nøgletal bru-
ges på denne måde understøttende og motiverende til at forklare, 
tydeliggøre og hjælpe, og ikke som et ledelsesmæssigt værktøj til 
fejlfinding og påpegning af fejl hos den enkelte medarbejder. Til-
gængelighed og åbenhed om data er her centralt, hvorfor dialog 

om data bliver meget vigtigt, også når det ser skidt ud. Data indgår 
på denne måde som et vigtigt udgangspunkt for faglige diskus-
sioner om praksis, kvalitet og målsætninger, men også som en læ-
ringsproces, som viser løbende læring og at fastsatte mål opnås. En 
læringsproces hvor kvaliteten af data f.eks. også stiger med tiden og 
brugen af det. 
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07/
SAMARBEJDER PÅ 
TVÆRS AF 
KOMMUNER
At indgå i samarbejder med andre kommuner kan være med til at 
skabe en succesfuld forankring og udbrede brugen af FLIS. I en del 
kommuner består FLIS-indsatsen af en enkeltmandshær. Tværgå-
ende samarbejder på tværs af kommuner kan hermed styrke viden 
om best practice, give inspiration til nye nøgletal og arbejdsgange, 
give teknisk inspiration og sparring, samt skabe et kollegialt fælles-
skab omkring arbejdet med FLIS. Værktøjer som kan være med til at 
sikre forankring og bedre brug af data. 

Samarbejder på tværs kan foregå i mange forskellige former og 
med forskellige formål, f.eks. nøgletalsfællesskaber eller netværk 
om de tekniske løsninger. Disse samarbejder har typisk forskelligt 
fokus. Nøgletalsfællesskaber understøtter typisk samarbejde om 
måden hvorpå data bruges, registreringspraksis mv. ud fra et sam-
arbejde hvor data bruges sammen. Netværk om tekniske løsninger 
giver typisk en ramme for sparring på udfordringer og konkret brug 
i forhold til redskaber målrettet opsamling, behandling og præsen-
tation af data. 

Sådan gør casekommunerne
I Ringkøbing-Skjern Kommune og Haderslev Kommune deltager man 
i en FLIS ERFA-gruppe i et samarbejde med 10 kommuner i Syd- og 
Sønderjylland. En af dagsordenerne til de kvartalslige møder er, 
at de enkelte kommuner hjemmefra har sørget for at validere be-
stemte nøgletal. Her skiftes kommunerne til at være tovholder på 
valideringsprocessen. Tovholderen gennemgår metoden, som ved-
kommende brugte i sin valideringsproces, samt hvilke uoverens-
stemmelser, der forekom i forhold til områdets nøgletal. Med ud-

gangspunkt heri sammenlignes registreringspraksis og faldgruber, 
og når der kun er omkring 5 % afvigelse, tages nøgletallet i brug.

ERFA-gruppen fungerer derudover som et fagligt fællesskab, hvor 
det er muligt at diskutere faglige problemstillinger relateret til FLIS 
samt dele udviklede produkter. Hermed hjælper de deltagende 
kommuner hinanden med at blive inspireret og overtager best 
practice fra hinanden. En anden fordel er desuden, at deltagerne bli-
ver gjort opmærksomme på evt. forskellige opgørelsesmetoder og 
udfordringer. Dette giver ikke kun større indsigt i evt. problemområ-
der, men det er også en vigtig viden, som kan tages med hjem, når 
der senere foretages benchmarkinganalyser med de pågældende 
kommuner. En tredje fordel er, at kommunerne forpligter hinanden 
til at afsætte tid til at validere. 

Forslag til konkrete handlinger:

 • Indgå i samarbejder med andre kommuner for at styrke viden 
om best practice og de øvrige kommuners opgørelsesmetoder, 
arbejdsgange og udfordringer. 

 •  Vær nysgerrig på de andre kommuners praksis og skab et godt 
kollegialt fællesskab, som kan give inspiration.  

 • Forpligt hinanden internt på at afsætte tid til at validere data og 
opbyg en stringent tilgang til datavalidering og opgørelsesme-
toder, samt forståelse heraf.
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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. 

KLK
IMPLEMENTERING AF FLIS
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KLK
IMPLEMENTERING AF FLIS

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 
AF FLIS I 
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. 

KLK
IMPLEMENTERING AF FLIS
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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. 

KLK
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