
 
 

3.2 Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet 

Initiativets indhold 

Initiativet skal sikre, at kommunerne får adgang til de forsørgelsesdata fra itløsningen 

”Ydelsesrefusion”, der anvendes til indplacering af ydelsesmodtagere på refusionstrappen. 

Ydelsesrefusion er en fælleskommunal løsning, som etableres i regi af KOMBIT. Adgangen 

skal give mulighed for at kombinere disse data med data fra forretningssystemerne og 

økonomisystemerne.  Data skal således kunne anvendes direkte i de kommunale 

ledelsesværktøjer/informationssystemer, herunder FLIS   

  

Ved at give mulighed for at kombinere forsørgelsesdata med data om indsats gives samtidig 

mulighed for, at kommunerne kan følge effekten af de forskellige indsatser for de enkelte 

målgrupper. Kommunerne vil få adgang til at se, hvilke konkrete indsatser, der virker positivt 

eller negativt på en borgers indplacering på refusionstrappen. Knyttes økonomidata til fx pris 

på de enkelte indsatser vil det blive muligt at beregne de økonomiske konsekvenser for 

kommunen ved brug af forskellige indsatstyper over for de enkelte målgrupper.  

  

Initiativet giver hermed kommunerne mulighed for at udnytte data til at tilrettelægge 

beskæftigelsesindsatsen på et mere kvalificeret grundlag, end det er muligt i dag. Initiativet 

forløber i to trin:  

  

Trin 1:   

I perioden 2016 – 2018, indtil den fælleskommunale løsning (Ydelsesrefusion) sættes i drift, 

varetager Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering beregningen af refusionen (den 

midlertidige løsning). Initiativet vil som forsøg overføre relevante data fra den midlertidige 

løsning til de kommunale ledelsesinformationssystemer, og kommunerne får mulighed for 

forsøgsvis at udnytte data i egne systemer. Dataoverførslen skal ske via KOMBITs 

serviceplatform i overensstemmelse med den fælleskommunale rammearkitektur.  

  

Trin 2:   

Det er besluttet, at næste fase i udbygning af FLIS skal omfatte beskæftigelsesdata, men den 

konkrete udformning er endnu ikke designet. Mulighederne for at tilbyde kommunerne data i 

FLIS via Ydelsesrefusion skal afdækkes, og det skal afklares, hvordan data præsenteres.   

  

På baggrund af de kommunale erfaringer fra trin 1 besluttes, om der er behov for at igangsætte 

et fortsættelsesprojekt med design af et egentligt ledelsesværktøj i FLIS-regi.   

  

Organisering og tidsplan  

Initiativet forankres i KL. Der nedsættes en styregruppe for projektet med kommunale deltagere 

samt KOMBIT og KL. Der nedsættes desuden en projektgruppe med kommunale deltagere. 

Initiativet påbegyndes i 2016 og forventes at løbe til ultimo 2017.   

 


