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Kom godt i gang med FLIS
Særligt for de nye i klassen

Kom og få konkrete værktøjer til at komme i 
gang. 

Her vil du få svaret på: 

• Hvorfor bør min kommune bruge FLIS?

• Hvordan kommer vi i gang?

• Hvordan sikrer jeg at FLIS skaber værdi i 
min kommune?

• Hvem kan jeg kontakte når jeg kommer 
hjem?



Dine kommunekollegaer er 

Hillerød Kommune

Stevns kommune

Rebild Kommune

Gentofte Kommune

Køge Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune

Ikast-Brande Kommune

Odense Kommune

Næstved Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune

Norddjurs Kommune

Fanø Kommune

Fredericia Kommune

Aabenraa Kommune

Kalundborg Kommune

Vejen kommune

Vordingborg

Ballerup Kommune

Vordingborg Kommune

Brøndby Kommune



Hvorfor bør min kommune bruge FLIS?

DATA
• Adgang til jeres data på tværs af jeres fagsystemer
• Historiske data – leverandøruafhængighed 
• Adgang til standardiseret data – ingen æbler og pærer problematikker
• Kvalitetssikring af jeres egen data 
• Fokus på ens registreringspraksis

BENCHMARK
• Sammenligning med de andre 97 kommuner
• Se tendenserne før andre
• Adgang til topmodernede kuber som prædefineret benchmark

NØGLETAL

NY TEKNOLOGI
• Dataplatform til fremtidens teknologi og dataarbejde



Hvordan kommer vi i gang?

Er min 
kommune med 

i FLIS? 
Hvem er 

administrator?
Er i oprettet 

FLIS 
Hvordan får 
jeg adgang? 

Har I en BI 
leverandør

Har I selv en 
BI platform?

Kender i jeres 
rapportbehov?

Ved du hvilke
områder du 

har brug for?

Ved du hvor du 
kan få 

inspiration 

Ved i hvordan i 
må bruge FLIS 

data?



FLIS datas nuværende rejse 

Månedskørsler

Hente datapakker Indlæse og opdatere 

Lokal LIS
Release

Hente kodepakker

eflis.dk

Deploy



FLIS datas kommende rejse 

Månedskørsler

Hente datapakker Indlæse og opdatere 

Lokal LIS
Release

Hente kodepakker

eflis.dk

Deploy

Data på central 
kubeserver opdateres

SSAS Analysis service



Hvordan sikrer jeg at FLIS skaber værdi i min kommune?

Start langsomt og sikkert op – skab overblik, indsigt og mærk efterspørgslen:
• Brug styringscockpit
• Råderumsbenchmark 
• Kend din kommune

https://www.kl.dk/okonomi-og-administration/okonomi-og-styring/flis-faelleskommunal-ledelsesinformation/flis-styringscockpit/
https://www.kl.dk/okonomi-og-administration/okonomi-og-styring/omstillings-og-udviklingsenheden/redskab-tre-trin-til-raaderum/trin-1-raaderumsbenchmark-et-dialogvaerktoej/
https://www.kl.dk/okonomi-og-administration/okonomi-og-styring/kend-din-kommune/


Hvordan sikrer jeg at FLIS skaber værdi i min kommune?

Prioriter dataområderne: 
- Hvilket område vil vi starte med?
- Hvorfor?
- Hvilke rapporter har andre udarbejdet?
- Skal jeg lave egne rapporter?
- Hvem vil vi sammenligne os med?

Nøgletalsklubber Netværk Digitaliserings-
samarbejde

Borger?

Økonomi?



Eksempel 



Hvem kan jeg kontakte når jeg kommer hjem?

https://www.eflis.dk/
https://www.eflis.dk/
https://www.eflis.dk/
https://www.kombit.dk/nyhedsbreve
https://www.eflis.dk/
https://admin.eflis.dk/login


Webinarer m.m. 

På KOMBIT. dk har 
vi samlet en pakke til jer: 

Her er slides fra vores webinarer og 
optagelserne kan sendes ved at skrive til 
FLIS@KOMBIT.dk
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