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Kommissorium for FLIS faggrupper 
 

1. Strategisk Formål 
Formålet med faggruppen er at sikre at data og nøgletal i FLIS har høj 
kvalitet, relevans og tværgående overensstemmelse, herunder, 
 

• at indhold i FLIS på fagområdet afspejler kommunernes ønsker og 
prioriteringer 

 

• at standarder for begreber/data og nøgletal er klart, præcist og 
forståeligt defineret på tværs af alle systemer omkring FLIS 
 

• at begreber og standarder samt eksempler på anvendelsen af 
data er dokumenteret og beskrevet på en brugervenlig måde på 
eflis.dk. 
 

• at standarderne afspejler de fælles prioriteringer, ønsker og behov 
hos kommuner, statslige myndigheder og Danmarks Statistik 
(DST), indenfor de lovmæssige rammer for brug af data 
 

• at standarderne kosteffektivt kan implementeres i de berørte 
kommunale, statslige og DST-systemer på området 
 

• at standarderne er integreret i og bidrager til den 
fælleskommunale og fællesoffentlige rammearkitektur 
 

• at medvirke til prioritering af ønsker til videreudvikling på 
dataområdet, indenfor rammer af FLIS overordnede prioritering, 
som defineret af FLIS styregruppen 

 
2. Baggrund og formål 

FLIS der blev etableret i 2011, er kommunernes fælles 
ledelsesinformationssystem. Der er siden løbende udviklet nye 
fagområder i FLIS. I forbindelse med udviklingen af de forskellige 
fagområder, blev der nedsat et antal faggrupper til at bistå med faglig 
viden om de områder data skulle understøtte. Disse faggrupper har 
defineret datakilder og nøgletal i FLIS. 
 
Siden FLIS blev startet, er der kommet nye krav til det styringsmæssige 
formål FLIS skal understøtte. FLIS styregruppe og Kommunernes It-
Arkitekturråd har således ultimo 2018 og primo 2019 besluttet, at FLIS 
skal medvirke til national standardisering af data og nøgletal, således at 
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kommuner, statslige myndigheder og Danmarks Statistik så vidt muligt 
etablerer fælles standarder for data og nøgletal. 
 
Herudover sker der en løbende udvikling af data og styringsformål inden 
for hvert enkelt område. Ligesom der har vist sig et behov øget 
koordineret indsats for kvalitetssikring og datavalidering på alle områder. 
 
Der er derfor behov for faggrupper i FLIS der skal bistå på disse 
dagsordener. 
 
Organisering af FLIS generelt  
 
Standardiseringen organiseres i fem spor, hvor faggruppen er det ene: 
 

• Politisk rammesættes standardiseringen ved, at der tilstræbes at  
etablere et tværoffentligt samarbejde mellem KL, den relevante 
statslige myndighed og Danmarks Statistik om mål, rammer og 
organisering af arbejdet. Iht. FLIS projektmål kan målene udover 
(i) fælles standardisering omfatte (ii) fælles hentning af kildedata, 
og (iii) fælles beregning af nøgletal mv. 
 

• Ledelsesmæssigt forankres standardiseringen på hvert 
fagområde i et ledelsesforum med deltagelse af kommuner, den 
relevante statslige myndighed og Danmarks Statistik, fx med 
afsæt i et KL Kontaktudvalg. Her udpeges de styringsudfordringer 
som ledelsesdata skal understøtte; her prioriteres de vigtigste 
nøgletal, som topledere bør se, og her godkendes alle standarder 
fra faggruppen. 
 

• Fagligt forankres standardiseringen i en faggruppe per område, 
som skal standardisere de data og nøgletal, der understøtter de 
styringsudfordringer, som relevante ledelsesforum har udpeget. 
Faggruppens opgaver uddybes i dette kommissorium. 
 

• Juridisk får faggruppen bistand af FLIS juragruppe, som hjælper 
med at afklare de lovmæssige rammer for brug af data på 
området, således at dette er præciseret for alle aktører. 
 

• Teknisk skal standardiseringen involvere de it-leverandører, som 
udbyder systemer, fx fagsystemer eller BI-systemer på området. 
Dette skal sikre, at tekniske og økonomiske konsekvenser samt 
tidsperspektiv for indfasning af standarder er belyst. 
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Der er således behov for at nedsætte nationale faggrupper for hvert 
fagområde i FLIS med deltagelse af alle tre aktører, kommuner, den 
relevante statslige myndighed og Danmarks Statistik. 
 
Faggrupperne vil blive nedsat successivt, efterhånden som det kræves 
mhp. FLIS videreudvikling, fx i forlængelse af datavalideringen af de 
forskellige dataområder i FLIS. 
 

3. Sammensætning og samarbejdsform 
Faggrupperne består af faste medlemmer, men ved akut behov for 
yderligere ekspertise i grupperne kan grupperne ad hoc udvides. Der 
sigtes mod cirka 7 kommunale deltagere, 1-2 deltagere fra KL, 1-2 
deltagere fra en statslig myndighed, samt 1-2 deltagere fra Danmarks 
Statistik. 
 
Faggrupperne har følgende konkrete opgaver: 
 

• Fastlægge en præciseret beskrivelse af de styringsmæssige 
behov på området, som er skitseret af områdets ledelsesforum – 
pba. oplæg fra KL 

 

• Fastlægge definitioner af begreber (data) på området – pba. 
oplæg fra KOMBIT 
 

• Fastlægge de definitioner og scope for de analysedimensioner, 
som er relevante for at kunne udføre analyser på området, og 
som bl.a. skal etableres i FLIS datamarter. 
 

• Fastlægge hvilke nøgletal der er styringsmæssigt relevante 
 

• Fastlægge definitioner og beregningsregler for nøgletal på 
området – pba. oplæg fra KOMBIT 
 

• Fastlægge hvorledes kvaliteten af fagområderne styrkes, samt 
bidrage med validering af områderne.  
 

• Fastlægge en beskrivelse af de lovmæssige rammer for brug af 
data på området – i samarbejde med FLIS juragruppe, pba. oplæg 
fra KOMBIT 
 

• Fastlægge muligheder og gevinster ved FLIS, samt bidrage til at 
formidle disse, evt. via deltagelse i webinarer mv.  
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• Fastlægge behov for dokumentation af data på området samt 
bidrage til udarbejdelse af dokumentation.  

 
 

4. Opgaver og profiler 
Faggruppemedlemmerne skal kunne bidrage med følgende 
kompetencer:  
 

1. Bidrage med viden om anvendelse af data og nøgletal på 
fagområdet. 
 

2. Bidrage med viden om fagområdet, herunder hvilke faglige 
målsætninger der er på området. 
 

3. Bidrage med viden om registreringspraksis på fagområdet 
 

4. Være ambassadører for muligheder og potentialer i FLIS   
 
Ad 1) Faggruppemedlemmet skal have indsigt i evt. øvrige nationale 
opgørelser og bidrage med viden om, hvordan data anvendes på 
området i kommunerne og i eventuelle statslige nøgletalsløsninger 
målrettet kommunerne på fagområdet, samt have en holdning til hvilke 
standarder der skal etableres på området. 
 
Ad 2) Faggruppemedlemmet skal have en faglig indsigt i fagområdet, 
samt have kendskab til målsætninger samt de styringsmæssige behov i 
kommunerne på fagområdet. 
 
Ad 3) faggruppemedlemmet skal have viden om registreringspraksis på 
fagområdet, samt kunne bidrage med at udarbejde retningslinjer for 
registreringspraksis, der hvor det vil give værdi at ensarte registreringen. 
 

5. Møder og sekretariatsbistand 
Gruppen mødes efter behov, ved opstart kan der forventes en 
mødedeltagelse på ca. 1 gang om måneden. Møderne kan afholdes 
enten fysisk eller via Skype. 
 
KL varetager formandskabet og sekretariatsbistand.  
 
KL fører referat af møderne. Referaterne udsendes hurtigst muligt efter 
mødets afholdelse. 
 
KL og KOMBIT sikrer, at faggruppens fastlæggelse af standarder 
forankres i de metoder og værktøjer, som gælder for den 
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fælleskommunale og fællesoffentlige rammearkitektur samt KOMBITs 
generelle normer for kravspecifikation og dokumentation. 
 
KOMBIT sikrer, i samarbejde med KL, statslige myndigheder og 
Danmarks Statistik, at fastlagte standarder for data, nøgletal mv. gøres 
offentligt tilgængelige via eflis samt andre relevante hjemmesider mv. 
 
Endelig sikrer KOMBIT, at arbejdet tager afsæt i KLs og KOMBITs fælles 
ramme for governance af fælleskommunale systemer: 
https://www.kombit.dk/nyheder/governancemodel-
f%C3%A6lleskommunale-it-l%C3%B8sninger  
 
 

6. Varighed m.v. 
Kommissoriet løber i hele FLIS levetid eller indtil kommissoriet ændres 
eller ophæves 
 
 

https://www.kombit.dk/nyheder/governancemodel-f%C3%A6lleskommunale-it-l%C3%B8sninger
https://www.kombit.dk/nyheder/governancemodel-f%C3%A6lleskommunale-it-l%C3%B8sninger

