6.3 Data på tværs med FLIS
Initiativets indhold
Der er fortsat behov for øget viden om, hvilke indsatser og metoder på velfærdsområderne,
der giver de bedste resultater. Manglende viden om indsatsernes effekt gør det vanskeligt at
styre og prioritere indsatserne. Kommunerne har med det Fælleskommunale
Ledelsesinformationssystem (FLIS) fået mulighed for benchmarking og analyse på en række
dataområder. FLIS muliggør dermed bedre dokumentation af kommunernes opgaveløsning og
resultater. Men FLIS indeholder også et uudnyttet potentiale for at koble data på tværs – både
mellem eksisterende og kommende dataområder i FLIS og med ikke-kommunale data.
Datakoblinger kan eksempelvis være mellem dataområderne skole og udsatte børn og unge i
form af nøgletal for, hvor mange udsatte børn der gennemfører folkeskolens afgangsprøve,
eller hvor højt ulovligt fravær henholdsvis udsatte og ikke-udsatte børn har. Hermed styrkes
kommunernes muligheder for at analysere sammenhænge og effekter på tværs af
serviceområder.
Der gennemføres en indsats for at udvikle og formidle nye koblede nøgletal i FLIS på tværs af
bl.a. områderne skole, udsatte børn, udsatte børn og unge, voksenhandicap, sundhed,
beskæftigelse og ældre. Der er stor efterspørgsel fra kommunerne efter denne type data, som
det ofte er vanskeligt for den enkelte kommune at tilvejebringe.
Initiativet vil understøtte mere fokuserede og tværgående indsatser i kommunerne. De koblede
nøgletal kan foranledige mere fleksible arbejdsgange ved at gøre det lettere at tænke på tværs
af politiske områder og forvaltninger, fordi der fx kan følges op på udsatte børn og unges
skolegang eller hjemmehjælpsmodtageres brug af sundhedsydelser. Ydermere kan adgangen
til ikke-kommunale data styrke kommunernes viden om sammenhænge mellem kommunale
indsatser og fx regional sundhedsindsats, kriminalitetsstatistik mv. og dermed bidrage til at
skabe et yderligere helhedsorienteret overblik over indsatser og effekt.
Organisering og tidsplan
Initiativet forankres i KOMBIT og udføres i tæt samarbejde med KL. De løbende beslutninger
og prioriteringer i initiativet foretages af den eksisterende styregruppe for FLIS med deltagelse
af repræsentanter fra kommuner, KOMBIT og KL. Herudover inddrages FLIS’ følgegruppe med
deltagelse fra 10 kommuner i tekniske og faglige vurderinger.
Datakoblingerne udvikles trinvist over perioden, hvor første indsatsområde forventes at være
børn og unge med fokus på skole og udsatte børn i 2016-2017. Fra 2018 til 2020 vil de primære
indsatsområder være koblinger med voksne og ældre borgere med fokus på sammenhænge
på tværs af især sundhed, beskæftigelse, pleje-/omsorgsydelser og sociale ydelser.

