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Få overblikket – FLIS Styringscockpit 

FLIS styringscockpit giver et aktuelt styringsoverblik på tværs af kommunens 

serviceområder. Med FLIS styringscockpit kan kommunen understøtte data-

drevet styring med et fælles benchmarkinggrundlag. FLIS styringscockpit 

kan bruges til at identificere effektiviseringspotentialer og styrke den over-

ordnede styring af den enkelte kommune. Nøgletallene opdateres med data 

fra kommunernes kildesystemer hver måned. FLIS giver mulighed for at 

kommunen kan integrere FLIS styringscockpit i kommunens lokale ledelses-

informationssystem. 

 

Du kan også finde FLIS styringscockpit for alle kommuner og lave simple 

sammenligninger på www.kl.dk/styringscockpit  

 

FLIS styringscockpit er: 

- Et benchmarkingredskab til at tage temperaturen på kommunens ud-

valgte styringsnøgletal på velfærdsområderne  

- En opdeling af FLIS nøgletal, så man nemt kan identificere og fokusere 

på de mest centrale nøgletal 

- Mulighed for månedlig opfølgning på mange Kend din kommune nøgle-

tal 

- En hjælp til implementering af FLIS-nøgletal i lokale ledelsesinformati-

onssystemer 

 

I denne guide finder du: 

- Fakta om FLIS og FLIS styringscockpit 

- Inspiration til hvordan man kan anvende FLIS styringscockpittet 

- Gennemgang og dokumentation af nøgletallene i FLIS styringscockpit-

tet 
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Hvordan kan FLIS styringscockpit bruges? 
 

Fælles fokus på nøgletal 

Kommunerne har adgang til uendelige mængder af data. For at kommu-

nerne kan udnytte data bedst muligt i den løbende styrings- og effektivise-

ringsdagsorden, er der brug for en prioritering og rangering af data.  

 

FLIS indeholder mere end 1200 nøgletal og med FLIS styringscockpit er der 

udvalgt nøgletal der kan præsenteres på udvalgte styringsniveauer, så kom-

munerne har et fælles faktabaseret benchmarkinggrundlag til at identificere 

effektiviseringspotentialer og styrke den overordnede styring af den enkelte 

kommune. 

 

Opsætning af nøgletalsløsninger 

Med FLIS styringscockpit er det muligt at have en standardopsætning til hhv. 

topledelse, fagchefer og relevante fagmedarbejdere. FLIS styringscockpit er 

udarbejdet som en hjælp til udvælgelse af nøgletal i ledelsesinformationssy-

stemerne og kan suppleres med andre FLIS nøgletal, f.eks. på områder hvor 

kommunen ønsker opfølgning på baggrund af specifikke indsatser eller ud-

valgte strategiske mål.  

 

Udover nøgletal, leveres der i FLIS også datapakker på kommuneniveau 

med data fra de kommunale økonomi- og fagsystemer og på nogle fagområ-

der regionale/statslige data. Data kan nedbrydes til den enkelte kontering el-

ler individ, så der kan kobles med kommunens øvrige data. Med enkeltkon-

tering eller individdata er det muligt at følge op på specifikke strategiske mål 

og effekten af de faktiske indsatser.   

 

Implementeringen af FLIS styringscockpit skal ske via opsætning i de lokale 

ledelsesinformationssystemer. De enkelte nøgletal kan identificeres via de-

res FLIS ID. FLIS styringscockpit vil ikke medføre ændringer i leveringer fra 

FLIS.  

 

Præsentation af FLIS styringscockpit 

FLIS styringscockpit vil i høj grad være de samme nøgletal som bliver brugt i 

KL´s præsentationer og publikationer, såsom Kend din Kommune. Med FLIS 

er det muligt løbende at følge udviklingen af kommunens- og benchmarking-

kommuners nøgletal. De fleste nøgletal bliver opdateret månedligt og det er 

dermed muligt at følge udvikling i egne og andre kommuners nøgletal for 

hver måned og dermed følge udviklingen i løbet af året.  

 

KL vil præsentere FLIS styringscockpit på kl.dk/FLIS. Her vil det være muligt 

at se en simpel visning af FLIS styringscockpit, og lave sammenligning med 

andre kommuner eller landsgennemsnittet. Det vil ikke være muligt at ud-

trække data eller se andre nøgletal fra FLIS på hjemmesiden. 

 

Ved ændringer i FLIS styringscockpit, vil KL udsende en opdateret liste med 

udvalgte nøgletal for hvert område.   
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Kort om nøgletallene 
Med FLIS styringscockpit er der givet en opdeling af de mere end 1200 nøg-

letal i FLIS. FLIS styringscockpit kan opdeles i nøgletal på et overordnet ni-

veau til topledelse og områdespecifikt niveau til den faglige ledelse. Tople-

dernøgletallene bruges til at få et overordnet økonomisk overblik over kom-

munen som helhed, mens de centrale nøgletal giver et overblik over udvik-

lingen på de forskellige fagområder. Med FLIS styringscockpit er der givet 

tre forskellige grupper af nøgletal: topleder-, centrale- og øvrige nøgletal. 

 

FLIS styringscockpit er specificeret af KL i samarbejde med FLIS´ fag-, 

følge- og styregrupper1. FLIS udvikles og opdateres løbende, og i takt med 

udviklingen af nye nøgletal/fagområder i FLIS, vil den relevante FLIS fag-

gruppe udvælge og ændre FLIS styringscockpit på området, med efterføl-

gende godkendelse i FLIS styregruppen. 

 

Nøgletallene er baseret på dataudtræk fra kommunernes egne økonomi- og 

fagsystemer. Hovedparten af nøgletallene leveres fordelt på måneder, hvil-

ket giver mulighed for løbende opfølgning på tendenser, tiltag, udsving mv. 

FLIS giver mulighed for at lave benchmarking internt i kommunen og mod 

andre kommuner, geografiske regioner og landsgennemsnit. Det er muligt at 

udvælge de mest sammenlignelige kommuner, dvs. kommuner, der har mest 

ensartede rammevilkår som eksempelvis samme størrelse eller demografi-

ske fordeling. 
 

   

                                                      
1 Kombit.dk/FLIS 
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Nøgletalshierarki 
FLIS styringscockpit kan hierarkisk opdeles i 3 forskellige niveauer: topleder 

nøgletal, centrale nøgletal og øvrige nøgletal. 

 

Topleder nøgletal 

Det øverste hierarki er betegnet som topledernøgletal. Der er udvalgt ni top-

ledernøgletal på tværs af alle fagområder i FLIS. Nøgletallene er hovedsa-

geligt økonominøgletal og er udvalgt til at give direktionen og politikere i 

kommunen et helt overordnet overblik over udviklingen i kommunen. 

 

Tabel 1 – Topleder nøgletal 

FLIS 
ID 

Dataom-
råde 

Titel Beskrivelse 

1873 Beskæfti-
gelse 

Overførsels-
udg. (ex. for-
sikrede ledig) 

Overførselsudgifter ex. udgifter vedr. forsikrede 
ledige i kr. pr. indbygger 

2366 Personale Sygefravær Sygefravær opgjort i dagsværk pr. fuldtidsbe-
skæftiget for kommunen i alt. 

2124 Skole Udg. pr. elev til 
underv. og be-
fordring 

Udgifter pr. elev i folkeskoler, kommunale speci-
alskoler og regionale tilbud inklusiv fællesudgif-
ter for kommunens samlede skolevæsen.  
Opgjort i kr. pr. elev. 
(funk 3.22.01, 3.22.02, 3.22.03, 3.22.04, 3.22.06, 
3.22.07, 3.22.08, 3.22.09) 

1521 Udsatte 
børn og 
Unge 

Samlede udg. 
(service) pr 0-
22-år 

Månedlige samlede nettodriftsudgifter til service 
til udsatte børn og unge pr. 0-22-årig borger 
[[Håndtering af kontoplanændringer på Udsatte 
børn og unge]] 

665 Voksne 
handicap-
pede 

Udg. samlet 
handicap pr 
18-64 årig  

Udgifter vil voksne handicappede og udsatte 
grupper (både service og overførsler), pr. 18-64 
årig 

1784 Ældre Udg. ældre-
pleje pr. 80+ 
årig 

Udgifter til ældre (pleje og omsorg, forebyg-
gende indsatser, plejehjem/plejeboliger samt 
hjælpemidler) pr. 80+ årige 
Bemærk at kontoplansændring i 2018 kan give 
niveauforskydning ift. tidligere år. 

14 Økonomi Strukturel 
driftsbalance 

Strukturel driftsbalance i kr. pr. indbygger 

4 Økonomi Serviceudgifter Serviceudgifter i kr. pr. indbygger. 

9 Økonomi Skattefin. BAU 
(inkl. jord) 

Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede 
område (inkl. jordforsyning) i kr. pr. indbygger 

 

Topledelsesnøgletallene indgår ligeledes i de centrale nøgletal på de re-

spektive fagområder.  
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Centrale nøgletal 

De centrale nøgletal er udvalgt til at give et overblik over de enkelte fagom-

råder. Nøgletallene er specificeret for hvert fagområde og kan indeholde 

både økonomi-, aktivitet-, struktur- og arbejdsmiljøtal. Med de centrale nøg-

letal kan en områdechef få et overblik over sit fagområde, og se hvor kom-

munen afviger fra benchmarkingkommuner. De centrale nøgletal er specifi-

ceret for hvert område i næste afsnit. 

 

Øvrige nøgletal 

De øvrige nøgletal i FLIS kan bruges til at understøtte analyser og forståelse 

af ændringer i de centrale- og topledernøgletal. Flere af de centrale/topleder 

nøgletal kan deles op i mindre områder, f.eks. kan økonominøgletal ofte de-

les op i forskellige IM-funktioner for en bredere forståelse af udviklingen for 

et overordnet centralt nøgletal. 

 

De øvrige nøgletal i FLIS kan, sammen med de centrale nøgletal, ligeledes 

bruges til at understøtte særlige indsatser, strategier eller udviklingstenden-

ser på bestemte områder. FLIS-data kan f.eks. bruges til at udarbejde skole-

prognoser, kapacitetsplanlægning, forudsætninger for budgetplanlægning og 

lign.2  

 

  

                                                      
2 https://www.kl.dk/media/20280/ledelsesmaessig-og-organisatorisk-foran-

kring-af-flis.pdf 

https://www.kl.dk/media/20280/ledelsesmaessig-og-organisatorisk-forankring-af-flis.pdf
https://www.kl.dk/media/20280/ledelsesmaessig-og-organisatorisk-forankring-af-flis.pdf
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FLIS styringscockpit – De centrale nøgletal 
 

Borger, Økonomi og Personale 

Borger 

Indenfor det tværgående område er der udvalgt centrale nøgletal for hver af 

de tre områder: Borger, Økonomi og Personale. For Borger er der udvalgt en 

række nøgletal angående udviklingen i befolkningen for de borgergrupper 

der er forbundet med særlig økonomisk risiko.  

 

Nøgletallene for udviklingen i antallet af indbyggere for 0-6 årige og 7-17 

årige viser udviklingen for aldersgrupperne for hhv. daginstitutions- og skole-

området. Med en forventet demografi udfordring på ældreområdet er udvik-

lingen i de 75-84 årige og 85+ årige vigtige indikatorer på den fremtidige ud-

vikling af servicebehovet på ældreområdet i kommunen. Den samlede be-

folkningsudvikling kan følges via udviklingen for alle borgere. 

 

 Tabel 2 – Centrale nøgletal - Borger 

FLIS-
ID 

Titel Beskrivelse 

1467 Udvikling, antal 75-84 årige 
(pct.) 

Udviklingen i antallet af 75-84 årige. 
Indbyggere d. 1. i den valgte måned i 
forhold til 1. jan. i året. Opgjort i pct.  

1468 Udvikling, antal 85+ årige (pct.) Udviklingen i antallet af 85+ årige. Ind-
byggere d. 1. i den valgte måned i for-
hold til 1. jan. i året. Opgjort i pct.  

1463 Udvikling, antal 0-6 årige (pct.) Udviklingen i antallet af 0-6 årige. Ind-
byggere d. 1. i den valgte måned i for-
hold til 1. jan. i året. Opgjort i pct.  

1464 Udvikling, antal 7-17 årige 
(pct.) 

Udviklingen i antallet af 7-17 årige. 
Indbyggere d. 1. i den valgte måned i 
forhold til 1. jan. i året. Opgjort i pct.  

1883 Udvikling, Alle indbyggere (pct.) Udviklingen i antallet af indbyggere i 
kommunen. Indbyggere d. 1. i den 
valgte måned i forhold til 1. jan. i året. 
Opgjort i pct.  

 

Økonomi 

De centrale nøgletal for økonomi fokuserer på den overordnede økonomiske 

situation i forhold til budget og regnskab. Med nøgletallene ”Serviceudgifter”, 

”Skattefinansieret bruttoanlægsudgifter (inkl. jord)” og ”3 års gennemsnitlig 

skattefinansieret bruttoanlægsudgifter (inkl. jord)” kan kommunerne følge og 

sammenligne service- og anlægsudgifter pr. indbygger. Nøgletallet ”Struktu-

rel driftsbalance” giver et løbende overblik over forskellen mellem kommu-

nens driftsudgifter og indtægter, og dermed en indikation på overskydende 

midler der ikke er budgetteret til driften. 

 

Med nøgletallet over de samlede udgifter til administration, kan kommunen 

følge udviklingen i deres administrationsudgifter pr. borger og via benchmar-

king give en indikation på kommunens grad af central administration i forhold 

til andre kommuner. 
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Tabel 3 – Centrale nøgletal - Økonomi 

FLIS-
ID 

Titel Beskrivelse 

2133 HFU 0645 - Administrativ 
organisation 

Hovedfunktion 0645 Fællesudgifter og 
administration m.v - Administrativ orga-
nisation - Nettodriftsudgifter i kr. pr. ind-
bygger 

1451 Forbrugspct, serviceudg. ift 
opr. Budget 

Forbrugsprocent af serviceudgifterne ift. 
oprindeligt budget 

14 Strukturel driftsbalance Strukturel driftsbalance i kr. pr. indbyg-
ger 

4 Serviceudgifter Serviceudgifter i kr. pr. indbygger. 

9 Skattefinansierret brutto-
anlægsudgifter (inkl. jord) 

Bruttoanlægsudgifter på det skattefinan-
sierede område (inkl. jordforsyning) i kr. 
pr. indbygger 

11 3 års gns. Skattefinansieret 
bruttoanlægsudgifter (inkl. 
jord) 

Gennemsnitligt skattefinansieret brutto-
anlægsniveau over en treårig periode 
(inkl. jordforsyning) i kr. pr. indbygger 

 

Personale 

På personaleområdet er der udvalgt en række nøgletal der giver mulighed 

for at analysere medarbejdersammensætningen i kommunen. Med nøgletal-

lene ”Andel ansatte på 55+”, ”Gennemsnitsalder” og ”Gennemsnitlig beskæf-

tigelsesgrad” er det muligt at analysere kommunens potentielle udfordringer 

med fremtidig medarbejderrekruttering og om det f.eks. kunne løses med fo-

kus på en øget beskæftigelsesgrad. 

 

De centrale nøgletal på personaleområdet giver ligeledes et overblik over in-

dikatorer på arbejdsmiljøet via det samlede sygefravær i kommunen, andel 

lange sygeperioder og personale afgang. Udsving i de centrale nøgletal kan 

opdeles via de øvrige nøgletal i FLIS, f.eks. kan sygefravær opdeles i syge-

fravær på overenskomstgrupper.  

 

Tabel 4 – Centrale nøgletal - Personale 

FLIS-ID Titel  Beskrivelse 

2390 Andel ansatte på 55+ Andel af ansatte, der er 55 år eller derover. 

2389 Gennemsnitlig alder Gennemsnitlig alder for ansatte primo i må-
neden 

2396 Gennemsnitlig beskæf-
tigelsesgrad 

Den gennemsnitlige beskæftigelsesgrad for 
alle ansatte 

2366 Sygefravær Sygefravær opgjort i dagsværk pr. fuldtids-
beskæftiget for kommunen i alt. 

2377 Borgere pr fuldtidsstil-
ling 

Antal borgere bosat i kommunen pr. kom-
munalt fuldtidsbeskæftiget 

2394 Personaleafgang Andel af ansatte, som er fratrådt inden for 
perioden 

317 Sygefravær pga. lange 
sørgeperioden (andel) 

Kommunen i alt - Andelen af det samlede 
sygefravær der skyldes lange sygefraværs-
perioder på 31 dage og derover 
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Skole 

På skoleområdet er der udvalgt en række aktivitets-, fordelings- og økonomi-

nøgletal. Der er udvalgt nøgletal for de samlede udgifter pr. elev til undervis-

ning og befordring og pr. elev på specialskoler til den overordnede økonomi-

styring af området. De centrale nøgletal for klassekoefficient, segregerings-

procent og fordeling af elever på privatskoler giver et overblik over klasse- 

og skolestrukturen i kommunen.  

 

Karaktergennemsnit, andel elever med over 2 og andel elever uden eksa-

men giver en indikation på kvaliteten af undervisningen.  

 

Sygefraværstal for elever og lærere gør det muligt via benchmarking og ud-

viklingen i egen kommune at få en indikation på arbejds-/elevmiljøet på kom-

munens skoler.  

 

Samlet giver de centrale nøgletal på skoleområdet mulighed for et overblik 

over indikatorer for økonomi, struktur, miljø og kvalitet.  

 

Tabel 5 – Centrale nøgletal - Skole 

FLIS-ID Titel Beskrivelse 

569 Sygefra-
værpct., læ-
rere i folke-
skolen 

Sygefravær blandt lærere i folkeskolen (funkt. 
3.22.01) pct. 

2124 Udg. pr. elev 
til underv. og 
befordring 

Udgifter pr. elev i folkeskoler, kommunale speci-
alskoler og regionale tilbud inklusiv fællesudgif-
ter for kommunens samlede skolevæsen.  
Opgjort i kr. pr. elev. 
(funk 3.22.01, 3.22.02, 3.22.03, 3.22.04, 3.22.06, 
3.22.07, 3.22.08, 3.22.09) 

1970 Andel elever 
på privatsko-
ler, pct. 

Andel af elever der går i 0.-9. klasse, som går på 
en friskole, privat grundskole eller efterskole. 
Opgjort i procent. 

580 Klassekvoti-
ent, 0.-9. 
klasse 

Klassekvotient, almindelige klasser, 0.-9. klasse. 

2076 Segregerings-
procent, 0-9. 
klasse 

Andel elever fra egen kommune, der går i speci-
alklasser på folkeskoler og specialskoler, kommu-
nale ungdomsskoler samt interne skoler på dag-
behandlingstilbud (segregeringsprocent), 0.-9. 
klasse 

1872 Karaktergns. 
afgangsprøve 
(alle elever) 

Gennemsnit i afgangsprøve (alle 9. klasser i folke-
skolen og kommunale specialskoler) 

2136 Andel =>2 
dansk og ma-
tematik (alle) 
pct  

Andel elever der får 2 eller derover i dansk og 
matematik ved 9. klasses afgangsprøve, alle ele-
ver 

Forventes 
1. januar 

2020 

Gennemsnitlig 
fraværspro-
cent pr. elev  

Gennemsnitlig fraværsprocent pr. elev. Nøgletal 
er under udarbejdelse og forventes medtaget i 
release 6.0 primo 2020. 
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622 Andel elever 
med sen sko-
lestart, pct. 

Andel elever der fylder 7 år eller mere i det ka-
lenderår, hvor de starter i 0. klasse 
Opgjort i procent. 

573 Udg. pr.elev 
spec.skoler og 
reg. tilbud 

Udgifter pr. elev i kommunale specialskoler og 
regionale tilbud 
Opgjort i kr. pr. elev. 
 (funk 3.22.07, 3.22.08) 

1498 Andel elever 
der tager af-
gangsprøve, 
pct 

Andel elever i 9. klasse der tager afgangsprøve 
opgjort som mindst 4 ud af 8 prøvefag (både al-
mindelige klasser og specialklasser) 
 
Opgjort i procent. 
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Ældre/omsorg 

På ældreområdet er der udvalgt en række nøgletal for hjemmehjælp og ple-

jeboliger. Nøgletallene er fokuseret på aldersgruppen 80+, da udviklingen i 

aldersgruppen forventes at være drivende for udgiftspresset i kommunerne 

på ældre/omsorgsområdet. Det er muligt at finde flere af de samme nøgletal 

for 65+ årige og en række andre aldersfordelinger i FLIS. Der findes på nu-

værende tidspunkt ikke et nøgletal for ”Andel modt. hjemmehjælp 80+ år, 

pct” i FLIS. Indtil denne er tilgængelig i FLIS, vil nøgletallet ”Andel modt. 

hjemmehj. 65+ år, pct.” benyttes.  

 

De centrale nøgletal er fokuseret på nøgletal omkring udgifter til den sam-

lede borgergruppe og udgifterne pr. modtager. Kombineret med nøgletal om-

kring visitering og hjemmepleje før visitering til plejebolig giver de centrale 

nøgletal på ældreområdet base for benchmarking og identificering af best-

practice kommuner.  

 

Tabel 6 – Centrale nøgletal - Ældre 

FLIS ID Titel Beskrivelse 

1784 Udg. ældrepleje pr. 80+ årig Udgifter til ældre (pleje og omsorg, forebyg-
gende indsatser, plejehjem/plejeboliger samt 
hjælpemidler) pr. 80+ årige 
 
Bemærk at kontoplansændring i 2018 kan 
give niveauforskydning ift. tidligere år. 

1964 Andel modt. hjemmehjælp 
80+ år, pct** 

Andel modtagere af hjemmehjælp i egen bo-
lig pr. 80+ årig 
Opgjort i procent  

806 Andel modt. hjemmehj. 65+ 
år, pct.** 

Andel modtagere af hjemmehjælp i egen bo-
lig pr. 65+ årig 
Opgjort i procent 

1966 Gns. vis. timer hjemme-
hjælp, 80+årige 

Gennemsnitligt antal visiterede timers hjem-
mehjælp om ugen pr. modtager, 80+ årige 

1804 Udg hjemmehjælp egen bo-
lig pr. 80+årig 

Udgifter til hjemmehjælp i egen bolig pr. 80+ 
årig 
 
Bemærk at kontoplansændring i 2018 kan 
give niveauforskydning ift. tidligere år. 

1907 Gns.alder nyvisiterede hjem-
mehjælp 

Gennemsnitsalder for nyvisiterede til hjem-
mehjælp i egen bolig (frit valg), for 65+ årige 

807 Gns.udgift pr. hjemme-
hjælpsmodt. 

Gennemsnitsudgifter til modtagere af hjem-
mehjælp i egen bolig (frit valg), 18 år og der-
over 
 
Bemærk at kontoplansændring i 2018 kan 
give niveauforskydning ift. tidligere år. 

1965 Andel 80+ årige, plejebolig, 
pct 

Andel 80+ årige på plejehjem eller plejebolig 
(dvs. modtagere undtaget frit valg) 
Opgjort i procent 

1851 Gen.snitsalder nyvisit. pleje-
bolig 

Gennemsnitsalder for nyvisiterede til pleje-
hjem/plejeboliger for borgere 65+ år 
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1967 Hjem.hjælpstimer før vis. til 
plejebolig 

Gns. antal timers hjemmehjælp pr. uge i må-
neden før visitation til plejebolig for de nyvi-
siterede til plejebolig, 65+ årige 

1850 Udg. pr. modtager i plejebo-
lig 

Gennemsnitsudgift pr modtager i plejehjem 
og plejeboliger, 18 år og derover 
 
Bemærk at kontoplansændring i 2018 kan 
give niveauforskydning ift. tidligere år. 

 *Bemærk at kontoplansændring i 2018 kan give niveauforskydning ift. tidligere år. 
**Nøgletallet for 80+ er endnu ikke i FLIS. Indtil 80+ er tilgængeligt bruges 65+  
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Voksne Handicappede 

De centrale nøgletal på voksenhandicapområdet er baseret på aktivitets- og 

økonominøgletal. Økonomitallene viser bl.a. udviklingen i udgifter og antal til 

forpligtede tilbud via serviceloven, samt de samlede udgifter til voksne han-

dicappede pr. 18-64 årige.  

 

Med de centrale nøgletal kan udgiftsudviklingen deles ned på områder og 

særlige udsatte områder kan identificeres. Nøgletallene skal ses op imod 

kommunens socioøkonomiske situation, og kan derfor med fordel sammen-

lignes med andre kommunerne med lignende karakteristika. På eflis.dk fin-

des der sammenligningsgrupper for flere fagområder, herunder voksenhan-

dicapområdet. 

 

Tabel 7 – Centrale nøgletal – Voksne Handicappede 

FLIS-ID Titel Beskrivelse 

1661 Udg botilbud og soc 
pæd pr 18-64 år 

Udgifter til botilbud og socialpædagogisk bi-
stand pr. 18-64 årig 

1662 Udg soc pæd bist. 
eget hjem pr 18-64 år 

Udgifter socialpædagogisk bistand eget hjem 
(§ 85) pr. 18-64 årig 

1664 Udg længerevarende 
botilbud pr 18-64 år 

Udgifter til længerevarende botilbud (§ 108) 
pr. 18-64-årig 

1665 Udg. midlertidige bo-
tilbud pr 18-64 årig 

Udgifter til midlertidige botilbud (§ 107), pr. 
18-64 årig 

1728 Antal modt midl. op-
hold pr 1000 18-64 år 

Antal modtagere af midlertidigt ophold pr. 
1000 18-64 årige 

1733 Antal modt. af BPA pr 
1000 18-64 årig 

Antal modtagere af borgerstyret personlig as-
sistance pr. 1000 18-64 årige 

1740 Antal modt læng. op-
hold pr 1000 18-64 år 

Antal modtagere af længerevarende ophold 
pr. 1000 18-64 årige 

665 Udg. samlet handicap 
pr 18-64 årig  

Udgifter vil voksne handicappede og udsatte 
grupper (både service og overførsler), pr. 18-
64 årig 

   

https://www.eflis.dk/dokumentation/generelt
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Udsatte Børn og Unge 

For udsatte børn og unge er der udvalgt en række nøgletal omkring anbrin-

gelser, efterværn og forebyggende foranstaltninger. De centrale nøgletal gi-

ver et overblik over andelen af anbringelser i plejefamilier og udgifter hertil. 

Det er muligt at følge kommunens udvikling i anbringelsestyper og følge op 

på et ønsket kommunalt fokus. 

 

Forebyggende initiativer kan på sigt medvirke til færre anbringelser, og kom-

munens udvikling i andelen af udgifterne til forebyggelse kan indikere hvor-

dan kommunens fokus er i forhold til andre kommuner, herunder hvor meget 

der fokuseres på den enkelte modtager.  

 

De centrale nøgletal for udsatte børn og unge giver et overblik over den 

samlede udvikling i udgifterne til udsatte børn og unge, og kan danne grund-

lag for opfølgning af kommunens politik på området. 

 

Tabel 8 – Centrale nøgletal – Udsatte Børn og Unge 

FLIS-ID Titel Beskrivelse 

1609 Pct. alle anbragte - 
plejefam. (alle) 

Procentandel anbragte i plejefamilier (alle ple-
jefamilietyper) af samtlige anbragte 

1589 Andel af anbragte 
pr. 1000 0-22-årig 

Antal anbragte i alt pr. 1000 0-22-årig 

1521 Samlede udg.  
(service) pr 0-22-år 

Månedlige samlede nettodriftsudgifter til ser-
vice til udsatte børn og unge pr. 0-22-årig bor-
ger [[Håndtering af kontoplanændringer på Ud-
satte børn og unge]] 

1633 Udg. pr. anbragt 
(alle) 

Månedlig samlede nettodriftsudgifter til anbrin-
gelser (alle anbringelsestyper) pr. anbragt i alt 
[[Håndtering af kontoplanændringer på Udsatte 
børn og unge]] 

1974 Udg. pr. modt.  
forebyg. foranstalt 

Månedlige samlede nettodriftsudgifter til fore-
byggende foranstaltninger pr. barn/ung, som 
udløser dette  

1555 Pct. udg. samlet - 
forebyg. samlet 

Nettodriftsudgifter til forebyggende foranstalt-
ningers andel af samlede nettodriftsudgifter til 
udsatte børn og unge [[Håndtering af konto-
planændringer på Udsatte børn og unge]] 

1632 Antal m. efterværn 
pr 1000 18-22 år 

Antal 18-22-årige med efterværn pr. 1.000 18-
22-årige borger 

1975 Gnm. varighed, an-
bringelser 

Gennemsnitlig varighed af igangværende an-
bringelser 
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Beskæftigelse 

De centrale nøgletal på beskæftigelsesområdet er udvalgt til at give et over-

blik over de samlede udgifter til overførsler, andel af modtagere af dagpen-

gemodtagere og andre typer ydelseshjælp, samt andel modtagere af ydelser 

et år efter.  

 

De samlede udgifter til overførselsområdet, giver kommunen et overblik over 

de samlede udgifter til offentlig forsørgelse, og kan sammen med udviklin-

gen i andel af modtagere i befolkningen og andel modtagere af ydelser et år 

efter, give en indikation på om kommunens beskæftigelsesindsats er effek-

tiv.  

 

Tabel 9 – Centrale nøgletal – Beskæftigelse 

FLIS-ID Titel Beskrivelse 

2350 Andel FT A-dagpengemodta-
gere 

Andel fuldtids A-dagpengemodtagere af de 16-66 årige i befolkningen 

2357 Andel FT, kth., udh., og 
int.ydelsesmodt 

Samlet fuldtids andel af befolkningen der er visiteret enten jobparat eller 
aktivitetsparat, som modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp eller inte-
grationsydelse.  

2210 Ingen ydelse efter arbejds-
løshedsdagpeng 

Andel modtagere uden ydelse 1 år efter Arbejdsløshedsdagpenge 

2341 Ingen ydelse efter kontant-
hjælp, uddanne 

Andel modtagere uden ydelse 1 år efter Kontanthjælp, Uddannelseshjælp 
og Integrationsydelse 

1873 Overførselsudg. (ex. forsik-
rede ledig) 

Overførselsudgifter ex. udgifter vedr. forsikrede ledige i kr. pr. indbygger 

15 Overførsler inkl. fors. ledige Overførselsudgifter inkl. udgifter vedr. forsikrede ledige i kr. pr. indbygger 
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Sundhed 

På nuværende tidspunkt er der kun økonominøgletal på sundhedsområdet, 

herunder KMF-afregninger, i FLIS. De to udvalgte centrale nøgletal på sund-

hedsområdet er defineret for at give det bedst mulig samlede overblik over 

udgifterne på området. Der arbejdes på at få kommunale aktivitetsdata og 

regionale data ind i FLIS. I forbindelse med udviklingen af sundhedsområdet 

vil faggruppen for sundhed i FLIS udvælge nye centrale nøgletal i FLIS. 

 

Tabel 10 – Centrale nøgletal - Sundhed 

FLIS-
ID 

Titel Beskrivelse 

174 Fkt 046281 - Medfi-
nan., sundhedsvæsen 

Funktion 3. niveau 046281 Sundhedsområdet 
- Sundhedsudgifter m.v. - Aktivitetsbestemt 
medfinansiering af sundhedsvæsenet - Netto-
driftsudgifter i kr. pr. indbygger 

56 Hovedfkt 0462 - 
Sundh.udg. mv 

Hovedfunktion 0462 Sundhedsområdet - 
Sundhedsudgifter m.v. - Nettodriftsudgifter i 
kr. pr. indbygger 

 

Dagtilbud 

Der er endnu ikke udviklet nøgletal på dagtilbudsområdet. FLIS faggruppen 

for dagtilbud vil i forbindelse med den endelige implementering af dagtilbud i 

FLIS, udvælge de centrale nøgletal på området.  
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Samlet liste over centrale nøgletal 
FLIS-ID Nøgletals-

type 
Dataområde Titel Beskrivelse 

2350 Centralt 
nøgletal 

Beskæftigelse Andel FT A-dagpenge-
modtagere 

Andel fuldtids A-dagpenge-
modtagere af de 16-66 årige i 
befolkningen 

2357 Centralt 
nøgletal 

Beskæftigelse Andel FT, kth., udh., og 
int.ydelsesmodt 

Samlet fuldtids andel af be-
folkningen der er visiteret en-
ten jobparat eller aktivitetspa-
rat, som modtager kontant-
hjælp, uddannelseshjælp eller 
integrationsydelse.  

2210 Centralt 
nøgletal 

Beskæftigelse Ingen ydelse efter ar-
bejdsløshedsdagpeng 

Andel modtagere uden ydelse 
1 år efter Arbejdsløshedsdag-
penge 

2341 Centralt 
nøgletal 

Beskæftigelse Ingen ydelse efter kon-
tanthjælp, uddanne 

Andel modtagere uden ydelse 
1 år efter Kontanthjælp, Ud-
dannelseshjælp og Integrati-
onsydelse 

1873 Topledelse Beskæftigelse Overførselsudg. (ex. for-
sikrede ledig) 

Overførselsudgifter ex. udgif-
ter vedr. forsikrede ledige i kr. 
pr. indbygger 

15 Centralt 
nøgletal 

Beskæftigelse Overførsler inkl. fors. le-
dige 

Overførselsudgifter inkl. ud-
gifter vedr. forsikrede ledige i 
kr. pr. indbygger 

1467 Centralt 
nøgletal 

Borger Udvikling, antal 75-84 
årige (pct.) 

Udviklingen i antallet af 75-84 
årige. Indbyggere d. 1. i den 
valgte måned i forhold til 1. 
jan. i året. Opgjort i pct.  

1468 Centralt 
nøgletal 

Borger Udvikling, antal 85+ 
årige (pct.) 

Udviklingen i antallet af 85+ 
årige. Indbyggere d. 1. i den 
valgte måned i forhold til 1. 
jan. i året. Opgjort i pct.  

1463 Centralt 
nøgletal 

Borger Udvikling, antal 0-6 årige 
(pct.) 

Udviklingen i antallet af 0-6 
årige. Indbyggere d. 1. i den 
valgte måned i forhold til 1. 
jan. i året. Opgjort i pct.  

1464 Centralt 
nøgletal 

Borger Udvikling, antal 7-17 
årige (pct.) 

Udviklingen i antallet af 7-17 
årige. Indbyggere d. 1. i den 
valgte måned i forhold til 1. 
jan. i året. Opgjort i pct.  

1883 Centralt 
nøgletal 

Borger Udvikling, Alle indbyg-
gere (pct.) 

Udviklingen i antallet af ind-
byggere i kommunen. Indbyg-
gere d. 1. i den valgte måned i 
forhold til 1. jan. i året. Op-
gjort i pct.  

2390 Centralt 
nøgletal 

Personale Andel ansatte på 55+ Andel af ansatte, der er 55 år 
eller derover. 

2389 Centralt 
nøgletal 

Personale Gennemsnitlig alder Gennemsnitlig alder for an-
satte primo i måneden 
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FLIS-ID Nøgletals-
type 

Dataområde Titel Beskrivelse 

2396 Centralt 
nøgletal 

Personale Gnsntl.besk.grad Den gennemsnitlige beskæfti-
gelsesgrad for alle ansatte 

2366 Topledelse Personale Sygefravær Sygefravær opgjort i dagsværk 
pr. fultidsbeskæftiget for 
kommunen i alt. 

2377 Centralt 
nøgletal 

Personale Borgere pr fuldtidsstil-
ling 

Antal borgere bosat i kommu-
nen pr. kommunalt fuldtids-
beskæftiget 

2394 Centralt 
nøgletal 

Personale Personaleafgang Andel af ansatte, som er fra-
trådt inden for perioden 

317 Centralt 
nøgletal 

Personale Sygefravær pga. lange 
sygeperio. (andel) 

Kommunen i alt  - Andelen af 
det samlede sygefravær der 
skyldes lange sygefraværspe-
rioder på 31 dage og derover 

569 Centralt 
nøgletal 

Skole Sygefraværpct., lærere i 
folkeskolen 

Sygefravær blandt lærere i 
folkeskolen (funkt. 3.22.01) 
pct. 

2124 Topledelse Skole Udg. pr. elev til underv. 
og befordring 

Udgifter pr. elev i folkeskoler, 
kommunale specialskoler og 
regionale tilbud inklusiv fæl-
lesudgifter for kommunens 
samlede skolevæsen.  
Opgjort i kr. pr. elev. 
(funk 3.22.01, 3.22.02, 
3.22.03, 3.22.04, 3.22.06, 
3.22.07, 3.22.08, 3.22.09) 

1970 Centralt 
nøgletal 

Skole Andel elever på privat-
skoler, pct. 

Andel af elever der går i 0.-9. 
klasse, som går på en friskole, 
privat grundskole eller efter-
skole. 
Opgjort i procent. 

580 Centralt 
nøgletal 

Skole Klassekvotient, 0.-9. 
klasse 

Klassekvotient, almindelige 
klasser, 0.-9. klasse. 

2076 Centralt 
nøgletal 

Skole Segregeringsprocent, 0-
9. klasse 

Andel elever fra egen kom-
mune, der går i specialklasser 
på folkeskoler og specialsko-
ler, kommunale ungdomssko-
ler samt interne skoler på 
dagbehandlingstilbud (segre-
geringsprocent), 0.-9. klasse 

1872 Centralt 
nøgletal 

Skole Karaktergns. afgangs-
prøve (alle elever) 

Gennemsnit i afgangsprøve 
(alle 9. klasser i folkeskolen og 
kommunale specialskoler) 

2136 Centralt 
nøgletal 

Skole Andel =>2 dansk og ma-
tematik (alle) pct  

Andel elever der får 2 eller 
derover i dansk og matematik 
ved 9. klasses afgangsprøve, 
alle elever 

#I/T Centralt 
nøgletal 

Skole Gennemsnitlig fraværs-
procent pr. elev  

 



Dato: 14. august 2019 

 

Sags ID:      

Dok. ID:      

 

E-mail: RUKL@kl.dk 

Direkte: 3370 3686 

 

Weidekampsgade 10 

Postboks 3370 

2300 København S 

 

www.kl.dk 

Side 19 af 22 

NOTAT 

 

FLIS-ID Nøgletals-
type 

Dataområde Titel Beskrivelse 

622 Centralt 
nøgletal 

Skole Andel elever med sen 
skolestart, pct. 

Andel elever der fylder 7 år el-
ler mere i det kalenderår, 
hvor de starter i 0. klasse 
Opgjort i procent. 

573 Centralt 
nøgletal 

Skole Udg. pr.elev spec.skoler 
og reg. tilbud 

Udgifter pr. elev i kommunale 
specialskoler og regionale til-
bud 
Opgjort i kr. pr. elev. 
 (funk 3.22.07,  3.22.08) 

1498 Centralt 
nøgletal 

Skole Andel elever der tager 
afgangsprøve, pct 

Andel elever i 9. klasse der ta-
ger afgangsprøve opgjort som 
mindst 4 ud af 8 prøvefag 
(både almindelige klasser og 
specialklasser) 
Opgjort i procent. 

174 Centralt 
nøgletal 

Sundhed/Øko-
nomi 

Fkt 046281 - Medfinan., 
sunhedsvæsen 

Funktion 3. niveau 046281 
Sundhedsområdet - Sund-
hedsudgifter m.v. - Aktivitets-
bestemt medfinansiering af 
sundhedsvæsenet - Netto-
driftsudgifter i kr. pr. indbyg-
ger 

56 Centralt 
nøgletal 

Sundhed/Øko-
nomi 

Hovedfkt 0462 - 
Sundh.udg. mv 

Hovedfunktion 0462 Sund-
hedsområdet - Sundhedsud-
gifter m.v. - Nettodriftsudgif-
ter i kr. pr. indbygger 

1609 Centralt 
nøgletal 

Udsatte børn 
og Unge 

Pct. alle anbragte - pleje-
fam. (alle) 

Procentandel anbragte i pleje-
familier (alle plejefamiliety-
per) af samtlige anbragte 

1589 Centralt 
nøgletal 

Udsatte børn 
og Unge 

Andel af anbragte pr. 
1000 0-22-årig 

Antal anbragte i alt pr. 1000 
0-22-årig 

1521 Topledelse Udsatte børn 
og Unge 

Samlede udg. (service) pr 
0-22-år 

Månedlige samlede netto-
driftsudgifter til service til ud-
satte børn og unge pr. 0-22-
årig borger [[Håndtering af 
kontoplanændringer på Ud-
satte børn og unge]] 

1633 Centralt 
nøgletal 

Udsatte børn 
og Unge 

Udg. pr. anbragt (alle) Månedlig samlede nettodrifts-
udgifter til anbringelser (alle 
anbringelsestyper) pr. anbragt 
i alt [[Håndtering af konto-
planændringer på Udsatte 
børn og unge]] 

1974 Centralt 
nøgletal 

Udsatte børn 
og Unge 

Udg. pr. modt. forebyg. 
foranstalt 

Månedlige samlede netto-
driftsudgifter til forebyggende 
foranstaltninger pr. barn/ung, 
som udløser dette  

1555 Centralt 
nøgletal 

Udsatte børn 
og Unge 

Pct. udg. samlet - fore-
byg. samlet 

Nettodriftsudgifter til fore-
byggende foranstaltningers 
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FLIS-ID Nøgletals-
type 

Dataområde Titel Beskrivelse 

andel af samlede nettodrifts-
udgifter&nbsp; til udsatte 
børn og unge [[Håndtering af 
kontoplanændringer på Ud-
satte børn og unge]] 

1632 Centralt 
nøgletal 

Udsatte børn 
og Unge 

Antal m. efterværn pr 
1000 18-22 år 

Antal 18-22-årige med efter-
værn pr. 1.000 18-22-årige 
borger 

1975 Centralt 
nøgletal 

Udsatte børn 
og Unge 

Gnm. varighed, anbrin-
gelser 

Gennemsnitlig varighed af 
igangværende anbringelser 

1661 Centralt 
nøgletal 

Voksne handi-
cappede 

Udg botilbud og soc pæd 
pr 18-64 år 

Udgifter til botilbud og social-
pædagogisk bistand pr. 18-64 
årig 

1662 Centralt 
nøgletal 

Voksne handi-
cappede 

Udg soc pæd bist. eget 
hjem pr 18-64 år 

Udgifter socialpædagogisk bi-
stand eget hjem (§ 85) pr. 18-
64 årig 

1664 Centralt 
nøgletal 

Voksne handi-
cappede 

Udg længerevarende bo-
tilbud pr 18-64 år 

Udgifter til længerevarende 
botilbud (§ 108) pr. 18-64-årig 

1665 Centralt 
nøgletal 

Voksne handi-
cappede 

Udg. midlertidige botil-
bud pr 18-64 årig 

Udgifter til midlertidige botil-
bud (§ 107), pr. 18-64 årig 

1728 Centralt 
nøgletal 

Voksne handi-
cappede 

Antal modt midl. ophold 
pr 1000 18-64 år 

Antal modtagere af midlerti-
digt ophold pr. 1000 18-64 
årige 

1733 Centralt 
nøgletal 

Voksne handi-
cappede 

Antal modt. af BPA pr 
1000 18-64 årig 

Antal modtagere af borgersty-
ret personlig assistance pr. 
1000 18-64 årige 

1740 Centralt 
nøgletal 

Voksne handi-
cappede 

Antal modt læng. ophold 
pr 1000 18-64 år 

Antal modtagere af længere-
varende ophold pr. 1000 18-
64 årige 

665 Topledelse Voksne handi-
cappede 

Udg. samlet handicap pr 
18-64 årig  

Udgifter vil voksne handicap-
pede og udsatte grupper 
(både service og overførsler), 
pr. 18-64 årig 

1784 Topledelse Ældre Udg. ældrepleje pr. 80+ 
årig 

Udgifter til ældre (pleje og 
omsorg, forebyggende indsat-
ser, plejehjem/plejeboliger 
samt hjælpemidler) pr. 80+ 
årige 
Bemærk at kontoplansæn-
dring i 2018 kan give niveau-
forskydning ift. tidligere år. 

1964 Centralt 
nøgletal 

Ældre Andel modt. hjemme-
hjælp 80+ år, pct 

Andel modtagere af hjemme-
hjælp i egen bolig pr. 80+ årig 
Opgjort i procent  

1966 Centralt 
nøgletal 

Ældre Gns. vis. timer hjemme-
hjælp, 80+årige 

Gennemsnitligt antal visite-
rede timers hjemmehjælp om 
ugen pr. modtager, 80+ årige 

1804 Centralt 
nøgletal 

Ældre Udg hjemmehjælp egen 
bolig pr. 80+årig 

Udgifter til hjemmehjælp i 
egen bolig pr. 80+ årig 
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Bemærk at kontoplansæn-
dring i 2018 kan give niveau-
forskydning ift. tidligere år. 

1907 Centralt 
nøgletal 

Ældre Gns.alder nyvisiterede 
hjemmehjælp 

Gennemsnitsalder for nyvisi-
terede til hjemmehjælp i egen 
bolig (frit valg), for 65+ årige 

807 Centralt 
nøgletal 

Ældre Gns.udgift pr. hjemme-
hjælpsmodt. 

Gennemsnitsudgifter til mod-
tagere af hjemmehjælp i egen 
bolig (frit valg), 18 år og der-
over 
Bemærk at kontoplansæn-
dring i 2018 kan give niveau-
forskydning ift. tidligere år. 

1965 Centralt 
nøgletal 

Ældre Andel 80+ årige, plejebo-
lig, pct 

Andel 80+ årige på plejehjem 
eller plejebolig (dvs. modta-
gere undtaget frit valg) 
Opgjort i procent 

1851 Centralt 
nøgletal 

Ældre Gen.snitsalder nyvisit. 
plejebolig 

Gennemsnitsalder for nyvisi-
terede til plejehjem/plejeboli-
ger for borgere 65+ år 

1967 Centralt 
nøgletal 

Ældre Hjem.hjælpstimer før 
vis. til plejebolig 

Gns. antal timers hjemme-
hjælp pr. uge i måneden før 
visitation til plejebolig for de 
nyvisiterede til plejebolig, 65+ 
årige 

1850 Centralt 
nøgletal 

Ældre Udg. pr. modtager i ple-
jebolig 

Gennemsnitsudgift pr modta-
ger i plejehjem og plejeboli-
ger, 18 år og derover 
Bemærk at kontoplansæn-
dring i 2018 kan give niveau-
forskydning ift. tidligere år. 

2133 Centralt 
nøgletal 

Økonomi HFU 0645 - Administrativ 
organisation 

Hovedfunktion 0645 Fælles-
udgifter og administration m.v 
- Administrativ organisation - 
Nettodriftsudgifter i kr. pr. 
indbygger 

1451 Centralt 
nøgletal 

Økonomi Forbrugspct, serviceudg. 
ift opr. budget 

Forbrugsprocent af serviceud-
gifterne ift. oprindeligt budget 

14 Topledelse Økonomi Strukturel driftsbalance Strukturel driftsbalance i kr. 
pr. indbygger 

4 Topledelse Økonomi Serviceudgifter Serviceudgifter i kr. pr. ind-
bygger. 

9 Topledelse Økonomi Skattefin. BAU (inkl. jord) Bruttoanlægsudgifter på det 
skattefinansierede område 
(inkl. jordforsyning) i kr. pr. 
indbygger 

11 Centralt 
nøgletal 

Økonomi 3 års gns. skattefin. BAU 
(inkl. jord) 

Gennemsnitligt skattefinan-
sieret bruttoanlægsniveau 
over en tre-årig periode (inkl. 
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jordforsyning) i kr. pr. indbyg-
ger 

 

 

 

 


