
FLIS ÅBNER EN NY VERDEN AF DATA 

FLIS (Ledelsesinformation) åbner et hav af nye muligheder for at 

bringe kommunernes data i spil og derved understøtte det stigende 

behov for data som en nøgleressource. 



Louise Dalby

• Projektleder/Chefkonsulent i KOMBIT

• Brænder for data og digitalisering

• Ansvarlig for FLIS – Fælleskommunal 

ledelsesinformaton

• 16 års erfaring med kommunal 

digitalisering

• Fagchef for projektkoordinatorer 



KOMBIT ER KOMMUNERNES 

IT-FÆLLESKAB



Aula

Kommunernes Ydelsessystem

Byg og Miljø

FLIS

Den fælleskommunale infrastruktur

Valg

Ydelsesrefusion

Fælles Bibliotekssystem

KDI

Serviceplatformen

BBR

Kommunernes Sygedagpengesystem

CPR/CVR

Digital Flytning

DUBU

Køreprøvebooking

Mit Sygefravær

NemRefusion

Fælles Sprog III

Social Pension

SAPA

Borgerblikket

KommunePension

…





OM FLIS



• Et koncernværktøj: 
Få overblik på tværs af kommunens områder

• Et benchmarkingværktøj: 
Få perspektiv på kommunens udgifter og resultater 

• Et fagligt data og styringsværktøj: 
Få detaljerede styringsdata på de enkelte fagområder 

_______________________________________________

Et kommunalt datafællesskab: 
Få unik adgang til data og få standardrapporter og sparring på 
tværs af kommuner, KOMBIT og KL

FLIS – Fælleskommunal ledelsesinformation



FLIS kort fortalt

• FLIS er en kommunale infrastruktur for data til 

ledelsesinformation og benchmark

• FLIS modtager data fra alle 98 kommuners 

fagsystemer og staten

• FLIS modtager data hver måned og har 10 års 

historik – sikrer leverandøruafhængighed

• FLIS leverer data på individniveau og benchmarking 

til kommunerne

• Kommunerne tilgår FLIS direkte fra Excel, Power BI, 

datapakker, egne BI-løsninger eller tredjepart



• Borger

• Økonomi

• Personale - Fravær

• Skole

• Voksen handicappede

• Ældre

• Udsatte børn og unge

• Sundhed

• Dagtilbud

• DREAM

• Ydelsesrefusion

• DFDG

• Fælles Sprog III

• Kommunernes ydelsessystem

• AULA

• Nøgletalskube

• Benchmark kube

• Voksen Handicappede

• Økonomi

• Borger

• Ydelsesrefusion

• Statistikkube

• Ukrainerapport - til 

løbende monitorering 

af bopælsregistrerede 

ukrainere

✓ Indeholder alle data – fra person til benchmark

✓ Analyser mm. skal bygges op fra bunden

✓ BI-løsning er forudsætning for at kunne tilgå 

datapakker

✓ Direkte adgang til data 

✓ Standardværktøjer såsom Excel, Targit, Power BI m.fl. 

✓ Alle med forståelse for data kan arbejde med FLIS DAP 

FLIS DATAPAKKER FLIS DAP



FLIS DAP

FLIS 

DATAPAKKER



DATAUNDERSTØTTET LEDELSE 
– DATA SOM EN 

NØGLERESSOURCE



Behov for data



Dataunderstøttede beslutningsprocesser 

Konkret udfordring fx 
budgetoverskridelse eller 

manglende 
sagsfristoverholdelse

Spørgsmål lederen har 
brug for at få svar på 

eller analyseret

Egne tilgængelige 
datakilder undersøges fx 

indsamles data fra 
udvalgt fagområde eller 

tidligere historik

Sammenligning andre 
kommuner (FLIS) eller 
indhentning af andre 

eksterne data fx region 
eller stat

Den samlede mængde 
data analyseres, 

beregnes og behov for 
evt. yderligere 
præciseringer

Endeligt beslutnings-
grundlag præsenteres for 
lederen, direktion, udvalg 

eller 
kommunalbestyrelse



FLIS-data danner grundlag for en række ledelsesprodukter

LINK LINK LINK

https://www.kl.dk/media/35102/kend-din-kommune-2022-kultur-og-fritid.pdf
https://www.randers.dk/media/35552/6-by_noegletal_2021_wt.pdf
https://www.kl.dk/okonomi-og-administration/okonomi-og-styring/flis-faelleskommunal-ledelsesinformation/flis-styringscockpit/


”DATA SKAL VÆRE 
TILGÆNGELIG OG 

UNDERSTØTTE VORES 
HVERDAG”
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Hvilken dato kom der flest ukrainere 
til Danmark?

BORGER  DATA



FLIS Ukrainestatistik

• FLIS Ukrainestatistik blev lanceret i maj 2022 med 

særskilt kube i FLIS DAP og en KL-analyserapport på 

KL’s hjemmeside

• Data opdateres alle hverdage med nye data fra CPR

• Ukrainestatistikken viser antallet af personer med 

ukrainsk statsborgerskab, som er blevet 

bopælsregistreret i kommunerne

• KL’s rapport kan findes her: Ukrainerapport (kl.dk)

• Vi arbejder på at udbygge statistikken til at kunne 

følge udrejse

https://www.kl.dk/okonomi-og-administration/okonomi-og-styring/flis-faelleskommunal-ledelsesinformation/ukrainerapport/


Indsæt titel Indsæt emne
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Hvor mange 0-16 årige er der i vores 
Kommune i 2022, og hvad er den 

gennemsnitlige udgift? 

ØKONOMI

BORGER

LIVE DEMO

FLIS DAP
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Hvor hurtigt kan jeg finde ud af, hvor 

mange borgere modtager 
kontanthjælp i min kommune?

YDELSES-
REFUSION

ØKONOMI

BORGER

LIVE DEMO

FLIS DAP



✓ Der er udviklet de første FLIS 

DAP dashboardskabeloner i 

Power BI med mange 

visualiserings- og 

interaktionsmuligheder, så 

kommunerne nemt og hurtigt 

kan komme i gang. 

✓ Kommunerne kan udvikle 

deres egne rapporter og 

dashboards på FLIS-data, der 

opfylder lokale behov.



Man kan også på egen 

hånd gå på opdagelse i 

data i det værktøj, man 

foretrækker. 

Fx Excel 



DATA GIVER INDSIGT OG OVERBLIK
S

W

O

T
FLIS

EKSTERNE 
KILDER

ØKONOMI

FAGSYSTEMS-
DATA



Indsæt titel Indsæt emne



Indsæt titel Indsæt emne



Indsæt titel Indsæt emne



DATAREJSEN 
…

MOD DE ”GODE” DATA 



Kommunens 
fagsystemer 

indeholder ikke præcis 
de data, som FLIS 

skal bruge

Mangelfulde og 
forsinkede 

registreringer

Uensartet registrering 
internt i kommunen og 

på tværs af 
kommunen

Fejl i snitfladen fra 
kildesystem til FLIS

Manglende 
indberetning til FLIS 

leverandør ved 
kommuners skift af 

leverandør

Fejl i FLIS indlæsning 
og behandling af data 

fra kildesystemer

Fejl i BI-systemets 
indlæsning og 

behandling af FLIS 
data.

Fejl i kommunernes 
rapporter på FLIS 

data.
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MANGE POTENTIELLE FEJLKILDER I DATAREJSEN 

DATAREJSEN FRA 

KILDESYSTEMER TIL 

BRUGEN Af DATA I 

KOMMUNEN

Datavalidering



FLIS DATAPAKKER

Fra persondata til 
benchmark

Kræver en BI-
løsning

Kræver teknisk flair 
og erfaring med 

data

Analyser mm. skal 
bygges op fra 

bunden

ØGET TILGÆNGELIGHED TIL FLIS-DATA = 

FLRE KOMPTENCER I SPIL
S
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FLIS DAP

Benchmark 

Adgang via 
standardværtøjer 

(fx Excel)

Alle med forståelse 
for data kan bruge 

FLIS DAP

Standardrapporter 
klar til brug

FLIS API

Fra persondata til 
benchmark 

Standardværktøjer, 
BI og 

system/system

Andre kommunale  
brugergrupper

Brugerdefineret 
adgang – fx via 

systemer

FLIS STATISTIK

Offentlig statistik

Adgang via 
hjemmeside

Alle har adgang

Statistikker med 
indblik i kommuner

FORSKELLIGE BEHOV, ANVENDELSESMULIGHEDER OG KOMPETENCENIVEAUERBEGRÆNSET ADGANG

FØRSTE VERSION



Centrale kompetencer:

• Opsøger viden om fagcentre og brugeres måde at arbejde på

• Har metoder til hurtigt at sætte sig ind i nye systemer og vurderer systemer

• Rådgiver og vejleder om it-løsninger og datasikkerhed

• Tænker på tværs af it-afdeling og forretning

• Har projekter som arbejdsform

• Kan kommunikere med ikke it-kyndige brugere – både ansatte og borgere

• Har en god spørgeteknik

• Har serviceforståelse

• Har forretningsforståelse

• Oversætter mellem it-fagsprog og fagcenter fagsprog

kilde: https://www.hk.dk/karriere/jobudvikling/kompetenceprofiler/kompetenceprofil-it


Forandringsagent

Sikkerhed/GDPR
Udfordringsretten

Kulturformidler

Lede opad 



Hvis man kunne se ind i fremtiden

• Mange forskellige datakilder

• Standardisering, standardisering

• Kom i gang – data bliver kun bedre når vi 

arbejder med det

• Ledelsen skal kunne stille rigtige 

spørgsmål

• Fagligheden endnu mere i højsædet



KOM OG HØR MERE

FLIS Datadag den 6. oktober
• I Middelfart

• 3 personer pr. kommune! 

• Tilmelding er åben 

• I løbet af september kan I tilmelde jer workshops 

Digitaliseringsmessen den 29. september
• I Odense

• Oplæg på KOMBIT scenen 

• Datastand på KOMBITs område 

• It- og digitaliseringsfolk

Vi glæder os til at byde 

jer velkommen til at en 

indholdsrig, faglig og 

social dag med fuld 

fokus på 

kommunernes data.



SKRIV TIL OS
FLIS@KOMBIT.DK

TAK FOR JERES TID

mailto:flis@kombit.dk

