
Spørgsmål og svar fra FLIS-dagen - FORMIDDAGEN 

Datarejsen – fra registrering til validering. 
 
Spørgsmål:  

 
 
Svar: 

Hvad er mulighederne for at tilgå data i fht. de 
muligheder/begrænsninger, der måtte ligge i 
den konkrete BI leverandørs systemer f.eks. 
KMD? 

Det er svært at sige præcist hvad der er 
muligheder og begrænsninger. Generelt 
anbefalder vi fra FLIS, at man bruger kuberne, 
da det bedst modsvarer, hvad vi og 
faggruppen definerer som den 
forretningsmæsæsige model. KMD bygger 
deres egne SAP BO-universer til deres brug, 
men forventer, at de tager udgangspunkt i de 
kubeprojekter, vi leverer. 

 

Fremtidens FLIS. 
FLIS-fundamentet - drift og optimering. 
 
Spørgsmål:  

 
 
 
Svar: 

Hvad skete der i juni? – jf. graf med 
kørselstider? 

NetCompany afviklede FLIS kørselen meget 
hurtigt. Den hurtige indlæsningstid skyldes, at 
indlæsningen blev startet sent i juni måned 
grundet en sen YR leverance, som desværre 
først kom sent d. 15. juni. 
 

Omkring halvdelen af kommunerne ser FLIS 
via KMD. Hvordan samarbejder I med KMD?  

FLIS har dels kontakt til BI-leverandørererne 
via faste statusmøder, og har samtidig løbende 
kontakt i forbindelse med konkrete sager 
herunder planer, der kan påvirke deres 
systemer. Vi ser på FLIS-leverandørerne som 
vigtige samarbejdspartenere.  
 

Er datakvalitetstests lige på trapperne? -  jf. 
præsentation af NBI-test på eflis.dk 

Ja. Datakvalitets-test forventes tilgængeligt på 
eflis.dk med udgangen af oktober. Der vil 
løbende komme nye test til. 
 

 

 

Spørgsmål og svar fra FLIS-dagen - EFTERMIDDAGEN 

Sådan bruger Hjørring kommune DREAM-
data. 
 
Spørgsmål:. 

 
 
 
Svar: 

Er borgere uden forsørgelseshistorik med i 
FLIS DREAM? Og hvis de ikke er med, 
betyder det så, at de ikke har fået offentlig 
ydelse?  

Man er med i FLIS, hvis man enten har været i 
beskæftigelse eller på en ydelse (incl. SU) 
bare en uge af sit voksenliv siden 1991. Der er 
få mennesker, der gennem hele deres liv er 



selvforørgende, og de er enten selvstændige 
eller lever at deres formue 

Kan man flette DREAM broger ID og FLIS 
borger ID? 

Nej, DREAM aftalen er defineret, så DREAM 
skal være adskildt fra resten af FLIS. 

 

 

FLIS’ styringscockpit i Billund Kommune. 
 
Spørgsmål:  

 
 
Svar: 

Jacob nævner, at rapporten er prækørt – dvs., 
det politiske niveau ikke har adgang til 
universerne i KMD Insigt – men blot en 
læseadgang. Er det korrekt forstået?  

Ja, det er korrekt.  

Hvor godt går det med “kun” at køre med 
helårsdata og rettelser af disse? Der er vel ikke 
rigtig muligheder for at få benchmarkingsdata 
fx pr måned?  

Det er muligt at vise månedsdata  også. Det er 
et valg vi har truffet kun se færdige år.  
Beslutningen er truffet for at undgå 
fejltolkninger af indeværende års data 

Bruger politikerne i Billund Kommune 
Styringscockpittet? Og afføder det mange 
spørgsmål til administrationen?  

Nogen politikkere har brugt Styringscockpittet.  
 
Desværre nåede det ikke at blive færdig, så 
det kunne nå at indgå i budgetprocessen. 
 
Det har ikke affødt mange spørgsmål til 
administrationen. 
 
Nøgletal skal indgå i vores budget 2021, der 
kommer en process omkring det i oktober 
måned. Når regnskab 2021 er færdigt, skal 
fagcheferne i regnskabsbemærkningerne 
forholde sig til nøgletallene. 

 

 

Under motorhjelmen på fagområderne - 
sådan giver data værdi. 
 
Spørgsmål:  

 
 
 
Svar: 

Hvis man konkret skal have adgang til data, 
skal man så tale med sin BI leverandør (fx 
KMD)? 

Ja, eller bede ens it-afdeling om at hente 
datapakker og relevant information fra eflis.dk 

Stopper KRL med at ændre i data uden at 
dokumentere ændringer - det er kritisk, at 
FLIS’ data stemmer overens en til en med 
vores egne data/medarbejdere? 

KRL vil fortsat lave den samme kvalitetssikring 
og behandling af data. FLIS vil give adgang til 
de tilrettede data svarende til data i KRL. 
Faggruppen har prioriteret, at der ikke må 
være forskel mellem KRL og FLIS. Samtidig er 
det dog besluttet i faggruppen med kommuner 
og KRL, at der i forlængelse af den kommende 
release med modernisering af personale skal 
ske en ydeligere videreudvikling, som skal 
skabe større gennemsigtighed om KRL’s 



rettelser. Det er enndu ikke specificeret præcis 
hvordan. 

Er der mulighed for at trække data på 
personaleomsætning i FLIS? 

Der er nøgletal for personaleomsætning i FLIS 
nøgletal 

Bliver nøgletallene på beskæftigelsesområdet 
brugt? Vores område tør ikke bruge tallene, da 
de oftest rammer helt ved siden af? 

Vi har ikke et billede af, hvor meget 
beskæftigelsesnøgletallene bliver brugt i de 
enkelte kommuner. Men vi vil meget gerne 
have nærmere information om udfordringer 
med nøgletallene. 

Skal I ikke hellere fokusere på de data, som 
ikke fungerer endnu efter mange år. Hvorfor 
blive ved med at udvikle og fx tilføje dagtilbud, 
når der allerede er så meget som ikke fungerer 
eller anvendes efter 8 år? 

Det er FLIS-styregruppens klare prioritering, at 
konsolidering og kvalitetssikring af de 
eksisterende FLIS områder er højeste prioritet. 
Det er den igangværende modernisering også 
udtryk for. Men det samtidig en prioritering, at 
FLIS skal dække de store serviceområder, og 
her er dagtilbud valgt. Ligeledes indgår det 
som en forudsætning i kommunernes 
tilslutningsaftaler, dog er det indtil besluttet 
videre ikke at udvikle et sidste område efter 
dagtilbud. 

Kommer der ulovligt elevfravær (fravær hvor 
familierne kan blive trukket)? 

Ulovlige fravær kommer med i FLIS. Vi har pt. 
modtaget data fra IST, men afventer KMD. Vi 
er stadigvæk i afklaring vedr. 
rapporteringsønsker. 
 

 


