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Præsentation 

• Økonomisk baggrund fra revisorbranchen

• Snart 5 år på det specialiserede område i Varde Kommune.

• Drevet af nysgerrighed og faktabaseret

• Holdspiller og formidler

• Spændt



Udgangspunktet i Varde Kommune 

• Økonomiske udfordringer – og ingen klare årsagsforklaringer 

• Forskellige prognoser på budgetopfølgningen hos myndighed og 
Økonomiafdelingen

• Afdelingerne anvendte mange forskellige systemer: Økonomisystem, 
fagsystem (Nexus), afregningssystem (Børn og Voksne), Regneark.

• Overvejelse om køb endnu et system? Som kunne vise og visualisere en 
prognose – men som ikke havde integration til andre systemer 

• Overvejelse: LIS kunne (måske) knytte systemerne sammen – og 
eliminere regnearkene.



Varde Kommune

OPRYDNINGEN 
og nemt at holde rent 
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Erfaringerne 
• Tæt samarbejde

• Fælles sprog – omsætter tabel

• Klart mål: Gennemsigtighed og styring helt ned på CPR-nummer og helt op på 
hvert enkelt konto område. 

• - og afvikling af Excel ark
• Kræver ledelsesmæssigt fokus

• Data blev beriget (”døde” tal blev tilføjet)

• Implementerede LIS-snitfladen på området 



Kongen af Excelarket

• Udstil dit data, selvom det er utrygt
• Hjælp andre med at validere deres data 
• Dyrk forskellene, djævlen ligger i detaljen
• Start småt og trygt, gør jeres erfaringer på hjemmebane
• Hold det simpelt, forstå dit udgangspunkt hele tiden    

• Gennemsigtighed 
• Fælles forståelse
• Troværdighed 
• Holdbarhed ved medarbejde skift eller system skifte



Ledelsesinformation - visualisering af data 



• Særlig dyre enkeltsager
Lettere opstilling til kontrol af sager der kan hjemtages 
refusion på

• Rådgiverrapport 
Oversigt over egne borgere og økonomi - ADFÆRD

• ”Novemberlisten” 
Kobling til cpr. registret – følge borgere fra andre 
kommuner 

• Analyser ved udgiftsstigninger
Eks. §110 - Forsorgshjem

Genererer anden relevant information, som letter 
fagforvaltningens arbejde 



1. Identificer vigtige personer/afdelinger 
2. Skab overblik over datalandskabet i forskellige 

ark eller systemer
3. Oversættertabel 
4. Sammenlign på tværs af systemer 
5. Berigtig data og juster evt. registreringspraksis 
6. Opsæt løbende rapportering 

Huskeseddelen  

link KL: 
https://www.kl.dk/media/27199/otte-trin-til-at-
komme-i-gang-med-datavalidering.pdf



Tak for ordet
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