
Ledelsesinformation i Aarhus med nationalt perspektiv 

Da Aarhus Kommune indstillede til Byrådet, at de skulle investere i FLIS-løsningen, var det med en 

eksemplificering på, hvad FLIS kan bruges til. Egne data kunne kommunen sagtens skaffe, men nu kunne de, 

som et eksempel, fremlægge en rapport der sammenlignede sygefraværet med fem andre kommuner. De 

kunne både analysere egne og andre kommuners data og dermed sammenligne på nationalt niveau. 

Det er med baggrund i det brede perspektiv på de muligheder for nationale data og ledelsesinformation, 

der ligger i FLIS, at Byrådet stemte løsningen igennem. 

Efterfølgende begyndte en stor indsats i forhold til overhovedet at komme i gang med FLIS. 

 

- Vi var klar over, at for at skabe troværdige data, stod vi overfor en stor opgave med 

datavalidering. siger Peter Pedersen.  

– Det er store mængder data og et rigtigt rugbrødsarbejde, der kræver ressourcer og 

involverer flere områder i kommunen. Det skal man ikke underkende. 

 

 

Hvad oplever I, der er FLIS’ styrker og 

svagheder?  

- Styrkerne er åbenlyse. Vi har nem adgang til 

nationale data og til modellerede nøgletal, som vi 

kan bruge til ledelsesinformation. Vi har en 

interesse i at få fælles måder, at gøre data op på. 

Ellers bliver det svært at sammenligne på tværs af 

kommunegrænserne. 

Svaghederne er indsatsen med at validere – det er 

ressourcekrævende. Vi opdager fejl undervejs, 

som skal rettes, så det er en løbende proces – ikke 

bare internt i kommunen, men med alle de andre 

FLIS-kommuner, KL, Netcompany og KOMBIT. 

 

Hvilke FLIS-områder har I allerede 

datavalideret? 

- Vi har været igennem første runde validering 

inden for alle områder, undtaget ældreområdet 

 

 

 

hvor vi er i gang at skifte fagsystem, men det er 

ikke dem alle, der endnu er klar til brug. Vi  

mangler stadig at rette nogle fejl, hvilket vi er i 

dialog med KL og KOMBIT om. Men vi skal nok nå 

i mål. 

Hvilket råd vil du give andre kommuner, der skal 

til eller er i gang med at datavalidere?  

- Tag imod den hjælp som KL tilbyder i forhold til 

valideringsprocessen. Og afsæt tid til det, for det 

er et stort arbejde, men der er ingen vej uden om. 

Vi skal som kommune selv tage ansvar for at få 

korrekte data. Guleroden er til gengæld et 

system, der virkelig giver værdi, og data vi kan 

stole på.  

Hvordan kan FLIS blive endnu bedre?  

- Vi ser gerne flere dataområder og nøgletal samt 

nogle hyppigere opdateringer og releases. Men 

det ved vi ligger i strategien for FLIS.

Hvis du er interesseret, så kan du læse mere her: 

Ledelsesinformation til Aarhus Byråd: http://www.aarhus.dk/ledelsesinformation  

Link til rapport om Sygefravær: http://www.aarhus.dk/LIS-FOA-Personale-Sygefravaer 

 

http://www.aarhus.dk/ledelsesinformation
http://www.aarhus.dk/LIS-FOA-Personale-Sygefravaer


 

 

 

 

 

 


