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Spørgsmål Svar 

Hvor nye data kan man få? 

 

Data opdateres hver måned i FLIS og bliver tilgængeligt i 

slutningen af den efterfølgende måned. Det vil fx sige, at data 

for maj bliver tilgængeligt i slutningen af juni.   

På Ældreområdet. Data huller - hvad er 

udfordringerne? og hvad skal vi, som 

kommune, være opmærksom på? 

 

FLIS deler snitflade til kildedata med Danmarks Statistik på 

ældreområdet. Der er datahuller for flere kommuner pga. 

manglende snitfladeindberetninger fra fagsystemer. 

Kommunens status kan ses på denne side under 

”Indberettede måneder for kommunerne”. Kommunerne 

anbefales at kontakte deres EOJ-system leverandør, hvis der 

er udfordringer med dataleverancerne.   

 

Hvad med de kommuner, der ikke er 

med - er der data for dem? 

 

Ja. FLIS henter data for alle 98 kommuner. 

hvordan er opdateringsfrekvensen på 

data? alle områder samtidig, eller 

kommer data "når det er klar" på det 

enkelte område? 

 

Alle områder opdateres samtidig i slutningen af den 

efterfølgende måned. Der arbejdes på at udvikle en mere 

fleksibel opdateringsmulighed i FLIS, så datapakkerne kan 

komme på forskellige tidspunkter. 

Koster det noget at bestille data? 

Og skal man "bestille" data - kan man 

ikke bare trække det ud? 

 

Nej, det koster ikke noget at bestille de enkelte datapakker. 

Det indgår i kommunens betaling til FLIS. 

FLIS tilgås ved at bestille og hente datapakkerne, hvilket 

gøres gennem kommunens administrationsside på 

www.eflis.dk.   

Bliver der ikke automatisk tilmeldt 

datapakker? 

 

Ja, DM datapakker og nøgletal bliver automatisk leveret og 
man bliver automatisk tilmeldt. 

I går kom der nye data i KL Databank - 

hvad er det? Findes det som trykt 

publikation? 

 

Ultimo juni 2020 kom der data i KL-databank fra 

publikationen Aktuel Kommunaløkonomi, som KL udgiver 

hvert år i forbindelse med indgåelse af Økonomiaftalerne 

mellem regeringen og KL. Denne udgives normalt også som 

trykt publikation der uddeles på informationsmøderne Aktuel 

Kommunaløkonomi. Da disse blev holdt som videomøder i 

2020 er Aktuel Kommunaløkonomi ikke lavet som trykt 

publikation i 2020. 

Meget praktisk spørgsmål: Forslag til, 

hvordan man lettest får taget data fra 

søgninger på portalen [KL’s 

styringscockpit] ud i excel (så man selv 

kan arbejde med dem)? 

 

Det er ikke muligt at eksportere data fra KL’s styringscockpit i 

Excel. Værktøjet er lavet som en simpelt overbliksværktøj, og 

KL opfordrerer kommunerne til selv at arbejde videre med 

FLIS nøgletal og styringscockpit i egne løsninger.  

KL’s styringscockpit kan tilgås her: www.kl.dk/styringscockpit  

https://www.dst.dk/da/TilSalg/Forskningsservice/Dokumentation/hoejkvalitetsvariable/aeldreserviceindikator---visiteret-hjemmehjaelp---eget-hjem
http://www.eflis.dk/
http://www.kl.dk/styringscockpit


OBS ift råderumsbenchmark - der er tale 

om direkte sammenligning, som ikke 

tager højde for socioøkonomi 

 

Det er korrekt. KL’s råderumsbechmark laver potentiale 

beregninger ud fra kommunernes udgiftsniveauer uden at 

der her inddrages socioøkonomiske forhold. 

 

 


