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# Spørgsmål til VH? Svar

1 Kommentar: det var kun i den agg. datamart at 

alderen var i 10 år--...

Ja, men i den kommunespecifikke kube er der både 5-års og 10 års 

aldergrupper samt borgerens specifikke alder

2 Er der mulighed for at koble ydelses og forbrugs 

perspektiverne i det agg.?

Ja det er der. 

3 Kan man sortere på handle/betalingskommune? Ja både den kommunespecifikke og den aggrerede datamart

4 Problemstilling med død og aftaler om at betale for 

lb måned + 1 måned i kontrakterne. meget alm. 

region syddanmark

Meget enig, men rettelserne om de døde rettes kun i den 

aggregerede kube, i den kommunespecifikke kube er det kun oplæg 

til at fændringer der kan foretages

5 Hvor dybt ned i data går linjerne, altså kan man også 

se hvor en borger er tilknyttet og hvilke ydelser der er 

bogført (er det økonomisystemet der bliver trukket 

data fra, eller det et fagsystem?))

Vi trækker kun udgift på funktionsniveau. 

6 Hvor ofte er det nu, at tallene i styringscockpittet 

bliver opdateret?

Det bliver opdateret hver måned. 

7 Bliver der historik, hvis historiske kildedata revideres 

og nøgletal dermed ændrer sig?

Der er histork hvis man har sat sit system op til at gemme tidligere

8 Hvordan vurderer I, at datakvaliteten er for VH 

nøgletallene

Økonomitallene (udgifter pr. ydelse) ser gode ud, men 

aktivitietsdata er mindre gode. 

9 Kan vi et sted se, hvilke nøgltal, der vil blive 

udviklet/blive tilbage på de andre områder, når de 

tilsvarende har været igennem en reduktion?

Ja, det vil løbende fremgå som dataområderne blive rmoderniseret. 

Ellers hold øje med KL-styringscockpit (link. 

https://www.kl.dk/okonomi-og-administration/okonomi-og-

styring/flis-styringscockpit/) det er nemlig de centrale nøgletal der 

fremgår her

10 Er der en plan for hvornår nøgletallene er 

færdigreduceret? Det er fordi vi har rapporter ude på 

vores fagområder med udvalgte nøgletal, som er 

kædet sammen til vores budgetproces. Så det skal vi 

have justeret.. men det indgår alt sammen i en 

proces.. og nu ser det ud som om, at kun nogle 

områder er ændret...

Planen er, at vi tager alle de områder og moderniserer område for 

område. Vi kan ikke oplyse om et sluttidspunkt lige nu fordi 

releaseplanen er dynamisk. Der kan ske ting i prioritering og 

udvikling hen ad vejen og der er derfor en vis usikkerhed jo længere 

frem man kommer i releaseplanen, men indholdet af de kommende 

2 releases er fastlagt. 

11 Hvor ligger den opdaterede dokumentation? eFLIS.dk under "Dokumentation". Den opdaterede dokumentation 

for VH er ikke lagt på eFLIS endnu. Det bliver klar og lagt op i løbet 

af uge 35. 

12 Så vidt jeg kan se, er styringscockpittet på 

voksenhandidcap p.t. t.o.m. 2019 - kommer 2020 så 

på med månedlige opdateringer?

Viser kun nøgletal for afsluttede år, men data bliver opdaterer 

månedligt. Tallene kan dog hentes i FLIS nøgletalskuben. 

13 Hvordan håndterer man problemet med handle 

kommuner. Forstået på den måde at der kan være 

stor forskel på hvor mange borgere man har taget 

hjem 

Man kan se handle- og betalingskommune for alle ydelseslinjer. 

(Fra KOMBIT: Vi er lidt i tvivl om spørgsmålet og har derfor bedt 

spørgsmålsstilleren om at uddybe. Dvs. der kan komme et 

opdateret svar.)


