
Spørgsmål og svar fra FLIS webinar den 22. Januar 2020 

 

Spørgsmål vedr. Styringscockpit m.m. 

Spørgsmål Svar 

Fremgår det tydeligt på cockpittet hvilke data 
der er månedligt opdateret; og hvilke der er 
sjældnere/årligt? 

Der er kun medtaget hele afsluttede år i KL’s 
styringscockpit. De fleste nøgletal kan i egne 
løsninger opgøres på månedsbasis. På 
www.kl.dk/styringscockpittet kan man finde en 
liste over alle nøgletal, her fremgår det hvor tit 
de bliver opdateret. 

Kan man sætte en default for ens egen 
kommune og sammenligning 

 

Man kan ikke sætte default på KL’s 
hjemmeside. Det vil være muligt i 
kommunernes eget BI-system. 
 

Var der ikke engang taget beslutning om at 
FLIS skulle levere data til lokale BI-systemer, 
og ikke have eget præsentationslag? 
Styringscockpittet er vel på grænsen til eget 
præsentationslag? 

 

Det er korrekt at FLIS ikke skal udvikle deres 
eget BI-system. Styringscockpittet er en 
koncept, som forhåbentlig skal implementeres i 
alle kommuners BI-systemer. Det skal derfor 
ikke ses som en konkurrent, men som en 
understøttelse af kommunernes brug af 
nøgletal og deres BI-system. 
Hjemmesideløsning er blot til inspiration og til 
at give et simpelt overblik over tallene. I 
kommunens egen BI-løsning vil det være 
muligt at konstruere månedstal og evt. 
udtrækning af tal til bearbejdning. 
 

Er det R2018? 

 

Alle tal er Regnskab 2018. Så snart de 
endelige regnskabstal er tilgængelige for 2019, 
vil de fremgå af styringscockpittet. 

 

Spørgsmål vedr. Release 6.0 indhold 

Spørgsmål Svar 

Vil ydelsesrefusion indeholde samme data som 
STAR? 

....herunder særligt den såkaldte 
ydelsesstatistik? 

 

Kombit har været i kontakt med Mariagerfjord 
efterfølgende for at få præciseret hvilken 
ydelsesstatistik der blev henført til. Ved 
ydelsesstatistik menes der de rapporter der 
vedrører udvikling i antallet af modtagere samt 
udgifter, data er indeholdt i området 
YRUdvikling.    

Hvor kan rapporteringsværktøj tilgås? FLIS har ikke et rapporteringsværkstøj, data 
kan tilgås via datapakker som I eller jeres BI-
leverandør kan hive ind i jeres eget BI system, 
herom senere 

- Bliver der forsinkelse på YR og i givet 
fald hvor længe 

 

Der var en del spørgsmål der vedrørte 
opdatering af ydelsesrefusions data i FLIS, i 
det nedenstående er opdateringen forsøgt 
konkretiseret:  

http://www.kl.dk/styringscockpittet


FLIS modtager data fra Ydelsesrefusion 
månedligt. 
 
Ydelsesrefusion systemet har følgende 
månedsforløb *(se forklaring allernederst) 
 
 

Opdateres kuben sammen med alle andre 
kuber, eller kører den særskilt når data er klar 
fra STAR?  

 

Ydelsesrefusionsdata opdateres sammen med 
e øvrige data i FLIS månedskørslen.  

 

Kommer fravær så i skole 2? 

 

Elevfravær kommer ikke med i Skole 2, men i 
R6.2 der er planlagt til efteråret. 

 

 

Spørgsmål vedr. Release 6.0 forudsætning for bestilling af data m.m. 

Spørgsmål  Svar 

Hvorfor skal vi bestille data hver gang, når vi 
har dataleverandør (KMD)? Vi skal jo betale for 
dem 

 

FLIS arbejder på en ny og opdateret proces i 
samarbejde med den nye FLIS følgegruppe 
samt BI leverandørerne.   

Hvor kan vi se en liste med de 65 kommuner  

 

Listen er nu kommet med i 
præsentationsmaterialet. 

Så den 20 marts er der data for februar eller 
januar?  

 

Jf gennemgang af månedskørsel ovenfor, det 
vil være data for januar. 

Hvis vi benytter KMD som FLIS leverandør, er 
det så DM data som vi skal have? 

 

Ja. BI leverandører skal kunne hente DM data.  
DSA data er for de kommuner uden en 
leverandør og med egen datawarehouse.  
 

Ingen historik? 

 

Der vil være historik i FLIS fra 
Ydelsesrefusionssystemet bliver sat i drift, dvs. 
pr. 1. januar 2020. 

  
 

Hvem leverer så data for januar? 

 

FLIS vil levere data for januar i marts kørslen, 
jf ovenfor.  

Så februar data er klar i DM niveau hos vores 
BI leverandør d. 20. marts? 

 

Der vi være data for januar i marts måned og 
for januar og februar i april kørslen og så 
fremdelses, jf .ovenfor 

Vi underskrev en ny FLIS databehandleraftale i 
oktober 2019, men har for nylig haft tilsyn med 
databehandleraftalerne og fået påtalt at den 
var "mindre tilfredsstillende" og ikke 
tilstrækkeligt opdateret ift Netcompany som 
underleverandør. Arbejdes der på en ny? 

 

Ikke umiddelbart. KOMBIT vil dog tage kontakt 
til kommunen og få afklaret hvilken 
kommentarer Datatilsynet havde. 



Hvor får vi så adgang til januar data? 

 

Ydelsesrefusion vil hver måned lægge 
kommunens data ud på serviceplatformen, 
hvor de også kan tilgås. 

 

Der er YR og KY 
Kan I kort forklare forskellen og adgangen til 
de to? 

 

KY er et fagsystem der udbetaler ydelser i 
borgerne, YR beregner medfinansiering og 
refusion af de udbetalte ydelser til borgerne. 
 

Men vi har vel ikke adgang til at se januars YR 
data i FLIS før den 20. marts, hvor der har 
været release på Flis-YR 

 

Det er korrekt. 

 

Kan ydelsesrefusion alene tilgås via FLIS (jf. 
tidligere slides)? 

 

Ydelsesrefusion vil hver måned lægge 
kommunens data ud på serviceplatformen, 
hvor de også kan tilgås. 

...eller kan data tilgås direkte fra styrelsen 

 

 

Nej data kan ikke tilgås fra STAR. STAR 
opdaterer ikke deres Interimløsning med data 
efter 1. januar 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



*Ydelsesrefusion systemet har følgende månedsforløb: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLIS har følgende månedsforløb: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLIS data opdateres månedligt og den månedlige datakørsel startes op d. 15’ende i hver måned. 

Data fra Ydelsesrefusion systemet er først tilgængeligt d. 20´ende og data kan derved ikke nå at 

komme med i FLIS månedskørsel. Ydelsesrefusionsdata i FLIS vil derved være forsinket en 

måned, idet data fra Ydelsesrefusion først modtages efter FLIS månedskørslen er igangsat. 

Eksempel 3 

 

 

Data fra januar måned udstilles fra Ydelsesrefusion systemet til kommunerne d. 20 februar, 

data vil først være tilgængeligt i FLIS i forbindelse med månedskørslen for marts måned. 

Data fra februar måned udstilles fra Ydelsesrefusion systemet til kommunerne d. 20. marts, 

data vil først være tilgængeligt i FLIS i forbindelse med månedskørslen for april måned.  

 

Dag 15  

FLIS månedskørsel 

sættes i gang 

Dag 1-15  

Data modtages 

Dag 26 

Datapakker klar til 

kommunerne 

Arbejdsdag 20 

Filer udstilles til 

kommuner og LIS 

modtagere 

Arbejdsdag 

15-19 STAR 

gennem-går 

økonomi fil 

Arbejdsdag 1-15 

Beregningsperiode 


