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FLIS I

KOMMUNERNE

FLIS 

FORSYNINGS-

KÆDE

FLIS 

PROJEKTET

Bundlinjen for den 

kommunale sektor

FLIS projektmål
i lyset af FLIS strategi

Fælleskommunal
Ledelsesdata 
InfraStruktur

FLIS 

INFRA-

STRUKTUR

Besluttet på FLIS styregruppe 

5. december 20181. ALLE 98 KOMMUNERS PROJEKT

FLIS drives effektivt, lovmedholdeligt, 

og med indflydelse for 98 kommuner

2. KILDEDATA TIL KOMMUNERNE

FLIS sikrer kildedata til rådighed fra 

kommunale og statslige systemer mv. 

månedligt evt. ugentligt el. dagligt

3. UDVIKLING AF STANDARDISEREDE 

NØGLETAL - FLIS udvikler nationalt 

standardiserede nøgletal og datakuber 

der måler kommunernes opgaver

4. DRIFT AF NØGLETAL OG KUBER

FLIS drifter og supporterer nøgletal og 

datakuber med høj kvalitet

5. KILDEDATA TIL STATEN MV.

FLIS leverer kommunale kildedata 

samlet til staten mv. fx til DST

6. NØGLETAL TIL STATEN

FLIS leverer fælleskommunale nøgletal 

til staten som aftalt fx i ØA

7. KOMMUNALT BI/LIS-MARKED

FLIS understøtter et dynamisk 

kommunalt BI/LIS-marked

8. BI/LIS-KOMPETENCER

Kommunerne opbygger og rekrutterer 

BI/LIS-kompetencer

9. DATAVALIDERING

Kommunerne får høj datakvalitet via 

løbende datavalidering

10. GEVINSTER

Kommunerne opnår gevinster med 

ledelsesdata, bl.a. data fra FLIS

Drøftes i dag,  

den 26. februar 2019

Blev drøftet af rådet den 6. december 2018

Drøftes på næste møde: 

Kommunernes dataleverancer 

til Danmarks Statistik, Statens 

Arkiver, statslige styrelser mv.



FLIS mål er national standardisering af nøgletal og data !

3. UDVIKLING AF STANDARDISEREDE 

NØGLETAL - FLIS udvikler nationalt 

standardiserede nøgletal og datakuber 

der måler kommunernes opgaver

Hvis FLIS, statslige styrelser, Danmarks Statistik 

og kommunernes BI-leverandører beregner hver 

deres forskellige nøgletal på kommunernes 

opgaver, så falder tilliden til alle nøgletal 

FLIS standard 

for nøgletal

FLIS standard for beregningsregler

FLIS standard for kildedata

Oversættelse 1 Oversættelse 2

Kildesystem 1 data

iht datamodel 1
Kildesystem 2 data

iht datamodel 2

=> Fællesoffentlig Rammearkitektur 

Informationsmodel og Klassifikationer ?

=> Fællesoffentlig Rammearkitektur Kvalitetsmål

(KPI) for kommunale opgaver ?

Spørgsmål til rådet :

Bør FLIS stræbe efter at FLIS de facto standarder 

modnes til fællesoffentlig rammearkitektur ? 

=> Mapning til Fæll.off. Rammearkitektur Informationsmodel ?
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Vi starter med et pilotforsøg på dataområdet Skole

- der var på et møde i uge 8/2019 enighed mellem KL og UVM om at samarbejde om nøgletal og analyser, 

herunder beregningsgrundlag og datadefinitioner - med opgaven fra ØA19 vedr. Elevfravær som case

Fragmenteret 

systemfundament

Lille 

opgave

Ikke data-

område
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… men potentialet for at skabe rammearkitektur via FLIS gælder på alle FLIS dataområder



Pilotforsøg Skole - Informationsmodel



Pilotforsøg Skole – Nøgletal og beregningsregler



Pilotforsøg Skole – Nøgletal og beregningsregler

Antal specialelever

Antal normalelever

Antal specialelever i

normalskole

Antal elever flyttet

Fra special til 

normalklasse

Simple nøgletal:

Antal grundskoler

(- specialskoler)

….



Pilotforsøg Skole – Nøgletal og beregningsregler

Antal specialelever

Antal normalelever

Antal specialelever i

normalskole

Antal elever flyttet

Fra special til 

normalklasse

Simple nøgletal:

Antal grundskoler

(- specialskoler)

Sammensatte nøgletal:

Gennemsnitlig 

skolestørrelse

….



Pilotforsøg Skole – Nøgletal og beregningsregler

Antal specialelever

Antal normalelever

Antal specialelever i

normalskole

Antal elever flyttet

Fra special til 

normalklasse

Simple nøgletal:

Antal grundskoler

(- specialskoler)

Sammensatte nøgletal:

EleverFlyttetFra special 

til normalklasse i 

procent

….



Pilotforsøg Skole – Nøgletal og beregningsregler



Pilotforsøg Skole - Klassifikationer

Værdiliste: 

101 Grundskoler mv. 

1010 Efterskoler med særligt tilbud

1011 Efterskoler

1012 Folkeskoler

1013 Friskoler og private grundskoler

1014 Kommunale ungdomsskoler og ungdomskostskoler 1015

1015 Specialskoler for børn 

1016 Dagbehandlingstilbud og behandlingshjem

1017 Kommunale internationale skoler

1018 Frie og private internationale skoler

1019 Særlige skoletilbud til udenlandske børn

102 Øvrige institutioner primært ikke kompetencegivende 

uddannelser 

1021 Daghøjskoler 

1022 Folkehøjskoler

1023 Husholdnings- og håndarbejdsskoler

1024 Den fri ungdomsuddannelse (nedlagt)

1025 Produktionsskoler

1026 Uddannelsesinstitutioner for unge med særlige behov 

105 Voksenuddannelsesinstitutionerne 

1051 Specialskoler for voksne 

1052 Sprogcentre 

1053 Voksenuddannelsescentre

106 Institutioner med almengymnasiale uddannelser

1061 Gymnasier og HF-kurser

1062 Private gymnasier og HF-kurser

1063 Studenterkurser

107 Institutioner med erhvervsrettede uddannelser 

1071 Erhvervsskoler m.v. 

1071 Private udbydere af AMU og EUD 

1071 SOSU-skoler (institutionstypen udgår i 2007) 

108 Institutioner med videregående uddannelser 

1081 Maritime uddannelsesinstitutioner 

1082 Institutioner inden for politi, forsvar m.v.

1083 Centre for offentlig kompetenceudvikling 

1084 Kunstneriske og kulturelle uddannelsesinstitutioner 

1085 Professionshøjskoler 

1086 Erhvervsakademier 

1121 Centre for Videregående Uddannelser (CVU) 

(institutionstypen udgår i 2007)

1122 Øvrige MVU-institutioner 

1131 Universiteter

1133 Ph.d.-skoler

201 Amter og kommuner

Skoler:

Grundskoler:

Elevtyper:




