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FLIS Borger
– en introduktion

FLIS BORGER

Samlet adgang til data for aktiviteter  
og udvikling på borgerområdet 
Kommuner kan bruge FLIS på borgerområdet til benchmar-
king, dataanalyser, ledelsesinformationsrapporter og meget 
mere. På borgerområdet indeholder FLIS data for: 

 • Befolkningstal for antallet af borgere, hertil også data over 
antal fødte og døde.

 • Flytninger herunder til- og fraflytninger i kommunerne 

 • Overblik over ind- og udvandring. 

Data hentes fra CPR-, myndigheds- og vejregisteret.

Læs mere detaljeret om indhold i FLIS på borgerområdet i do-
kumentet med den mere tekniske beskrivelse af data her:  
www.eflis.dk/dokumentation/borger 

 › HVAD ER FLIS? 

FLIS (Fælles kommunalt Ledelsesinformationssystem) er kommuner-
nes fælles platform for data, benchmarking og ledelsesinformation. 

FLIS indeholder månedsaktuelle data fra alle 98 kommuner på alle 
de store serviceområder. 

Læs mere om flis på: www.kombit.dk/flis

Samlet datasæt med centrale nøgletal for alle områder i FLIS.
Indeholder centrale nøgletal til overblik og styring på borgerområdet.
Nogle af nøgletallene kan bl.a. tilgås i KL's værktøj FLIS Styringscockpit.

Fleksibelt og dynamisk datasæt til sammenligning med andre kommuner.
Giver mulighed for selv at sammensætte nøgletal til bl.a. sammenligning.

Borgerdata på individniveau.

Centrale
nøgletal
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FLIS Borger kort fortalt
Brug FLIS til at sammenligning med andre kommuner på cen-
trale nøgletal på borgerområdet – fx udvikling i befolknings-
grupper. 

FLIS Borger giver også adgang til data om flytninger m.m. på 
tværs af alle 98 kommuner på aggeregeret niveau til analyser, 
faglig opfølgning m.v. 

Endelig giver FLIS adgang til detaljerede data helt ned på indi-
vidniveau for den enkelte kommune til mere detaljerede analy-
ser. Disse data kan også bruges til at identificere fejlregistrerin-
ger m.v., og styrke datakvaliteten.

Kommunen har hver måned adgang til opdaterede FLIS-datasæt.

 › Figur. Tre niveauer i FLIS-data på borgerområdet

Kommunerne har adgang til forskellige FLIS-datasæt på borgerområdet. Hvert datasæt er en selvstændig pakke af data, som kommunen eller kommunens BI-

leverandør henter fra FLIS og integrerer i kommunens ledelsesinformations-/BI-system.:

http://www.eflis.dk/dokumentation/borger
http://www.kombit.dk/flis
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Brug FLIS til sammenligning med  
andre kommuner, styring og meget mere
FLIS Borger kan bruges til både økonomisk og faglig styring. 
Dette kan fx gøres ved at koble med data fra fagområder eller 
økonomiområdet i FLIS. Dette er bl.a. muligt i den aggregerede 
økonomi-borger-kube i FLIS

Det unikke ved FLIS er bl.a., at det samler data på tværs at sek-
torområder og systemer for alle 98 kommuner. Og at FLIS hele 
tiden indeholder aktuelle data med månedlige opdateringer.

 › BENCHMARKING MED 98 KOMMUNER:

FLIS indeholder alle 98 kommuners data. Kommunen har 
mulighed for dynamisk at sammensætte sine egne nøgletal – 
både på kommuneniveau, på lands- eller regionsgennemsnit, 
samt muighed for at vælge de mest sammenlignelige kom-
muner

 › IDENTIFICER POTENTIALER:

Via benchmarking kan kommunen identificere områder hvor 
der er mulige potentialer for mere effektiv drift. En måde 
at gøre dette på er ved hjælp af KL’s RåderumsBenchmark 
(www.kl.dk/tretrintilråderum).

 › SAMMENLIGNING PÅ TVÆRS AF LANDET

I det aggregerede datasæt kan kommunen lave sammenlig-
ninger og analyser på tværs af landet. 

 › OVERBLIK OVER BORGERDATA 

FLIS samler borger- og aktivitetsdata, så kommunen kan ben-
chmarke og analysere på udviklinger og årsager.

 › NØGLETALSSAMARBEJDE MED ANDRE KOMMUNER: 

Med FLIS behøver nøgletalssamarbejder ikke manuel data-
indsamling, og det giver mulighed for dynamiske rapporter. 

 › VÆR PÅ FORKANT MED PUBLIKATIONER:

I FLIS er der adgang til data fra Kend Din Kommune m.m., så 
man kan være på forkant og lave dybdeanalyser inden publi-
kationen rammer politikerne. 
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 › FLIS STYRINGSCOCKPIT – ET KL-VÆRKTØJ TIL BENCHMARKING

FLIS Styringscockpit giver et aktuelt styringsoverblik på tværs af kommunernes serviceområder. Styringscockpittet er et benchmarkings-
værktøj med centrale nøgletal. 

FLIS Styringscockpit er udviklet af KL, og kan enten tilgås på www.kl.dk/styringscockpit eller sættes op i kommunens eget ledelsesinforma-
tionssystem.

http://www.kl.dk/styringscockpit


Sådan sikrer FLIS høj datakvalitet 
Høj datakvalitet og tillid til data er afgørende
Høj datakvalitet og tillid til data er en afgørende forudsætning 
i ledelsesinformation og benchmarking. FLIS sikrer bl.a. data-
kvalitet og tillid til data gennem en række automatiske test og 
løbende valideringer op mod centrale statistikker. 

Kommunerne kan tilgå rapporter og dokumentation af data-
kvaliteten for hver enkelt kommune på www.eflis.dk. Her læg-
ges løbende opdateret materiale op.

Sådan får du adgang til data i FLIS
FLIS stiller hver måned opdaterede datasæt til rådighed for 
kommunerne. 

Kommuner vælger selv, hvilket ledelsesinformations-/BI-system 
de ønsker at arbejde med FLIS i. FLIS er alene leverandør af 
skræddersyede data og ikke et system til at arbejde med data i.

Nogle kommuner tilgår FLIS gennem en systemleverandørs 
ledelsesinformations-/BI-løsning, mens andre kommuner i hø-
jere grad selv sætter en løsning op. 

Læs mere om, hvordan man abonnerer på FLIS-data på  
www.eflis.dk eller kontakt Netcompany hvis du har brug for 
support.

 › HVIS DU VIL VIDE MERE

På FLIS’ administrationsportal www.eflis.dk kan du finde vejlednin-
ger, dokumentation, drifts- og fejlmeddelelser, og det er her kom-
munen administrerer sit abonnement på FLIS. Her findes også kon-
taktoplysninger til Netcompanys Servicedesk, som kan hjælpe med 
tekniske spørgsmål, fejlmeddelelser, ændringsønsker m.v.

I er også altid velkomne til at kontakte KOMBIT på flis@kombit.dk 
og KL på fliskl@kl.dk
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