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3 budskaber

Data leder til gode spørgsmål

FLIS er for alle

Inspiration til værktøjer



TILMELD DIG HER:

www.kl.dk/flis

http://www.kl.dk/flis
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Råderums-

Overblik

Råderums-

Benchmark
VidensPortalen

Analysér og drøft hvor der er 

mulighedsrum for at skabe 

råderum

Gennemgå værktøjer, cases 

og materialer inden for ni 

temaer

3

Analysér centrale nøgletal

2

På tværs af forvaltningen På udvalgte områder

1

Hvor kan der 

skabes råderum? 

Hvordan kan der 

skabes råderum? 

Råderums-

Cockpit

FLIS 

Styringscockpit

4



FLIS råderumsværktøjer

FLIS værktøjer

Alle baserer sig på FLIS data.

I dag kigger vi på:

FLIS Råderumsbenchmark

FLIS Styringscockpit

FLIS Økonomiprognose



Kapiteldias anvendes 

som skilleark i forhold til 

Skriv kapitelnummer i 0X / HVAD ER FLIS?



Hvad er FLIS?
• FLIS er et datavarehus, som leverer data til 

kommunerne.

• FLIS er ikke et BI-system med skærmbilleder og 

indbyggede rapporter 

• FLIS samler data fra kommunens egne systemer 

og statslige løsninger, og gør dem tilgængeligt 

som datasæt og nøgletal



Nøgletal

Aggregerede data

Individdata

Rådata

FLIS indeholder 

månedsaktuelle data fra 

alle 98 kommuner på 

alle de store 

serviceområder. 

FLIS indeholder 

desuden historiske data 

i op til 10 år.



INDGANGE TIL FLIS-DATA

FLIS DATAPAKKER

Fra persondata til 
benchmark

Godt at integrere i 
BI-løsning

Kræver teknisk 
flair og erfaring

Analyser mm. 
skal bygges op

FLIS DAP

Benchmark

Adgang via fx 
Excel, Power BI

Kræver forståelse 
for data/forretning

Standard-
rapporter og byg 

selv 



I FLIS er data fordelt på dataområder

BORGER* ØKONOMI*
PERSONALE –

FRAVÆR**
SKOLE**

DAGTILBUD** ÆLDRE
FÆLLES SPROG 

III**
UDSATTE BØRN 

OG UNGE**

VOKSNE 
HANDICAPPEDE*

DREAM**
YDELSES-

REFUSION*
DFDG

KOMMUNERNES 
YDELSESSYSTEM

(KY)**

* DATAOMRÅDET 

ER OGSÅ 

TILGÆNGELIG 

VIA FLIS DAP

** DATAOMRÅDET 

BLIVER 

TILGÆNGELIGT 

VIA FLIS DAP I 

LØBET AF Q4 

2022  ELLER Q2 

2023



Kapiteldias anvendes 

som skilleark i forhold til 

Skriv kapitelnummer i 0X / FLIS 
RÅDERUMSBENCHMARK



RåderumsBenchmark
• Formål? 

• Analysere kommunens 

udgiftsniveau på tværs af 

fagområder

• Afdække på hvilke fagområder, 

der er det største 

”mulighedsrum” for at skabe 

råderum.

• Power BI-rapport:

• RåderumsBenchmark



Datagrundlag

• Råderumsbenchmark indeholder FLIS-data for:

• Regnskab 2020 og 2021

• Budget 2021 og 2022

• Er baseret på data fra FLIS og kan derfor integreres i egen BI-

løsning







Trin 1: RåderumsBenchmark – et dialogværktøj

Hvordan beregnes mulighedsrummet for 

råderum? 

1. Kommune A’s udgiftsniveau på alle fagområder 

rangeres i forhold til de øvrige 97 kommuner 

2. Differencen mellem kommune A’s udgiftsniveau 

og udgiftsniveauet i den kommune, som har 

den rangering, som kommune A ønsker at 

benchmarkes op imod beregnes.

3. Herefter ganges differencen op ift. indbyggertal

eller en anden indbyggerafgræsning – fx antal 

6-16 årige. 







Opmærksomhedspunkter 
ved RåderumsBenchmark

• Der er altid et potentiale: Selvom 

RåderumsBenchmark viser et mulighedsrum på 0, er 

der stadig potentiale for at skabe økonomisk råderum 

og for at få mere ud af de allokerede ressourcer

• Afsæt for videre undersøgelser: Mulighedsrummet 

er ikke 1:1 lig med et effektiviseringspotentiale, da der 

ikke er korrigeret for demografi eller socioøkonomi

• RåderumsBenchmark skal ses som afsæt for 

nysgerrige spørgsmål, drøftelser og videre 

analyser.



Råderumscockpit
Giver mulighed for at 

dykke længere ned i 

jeres råderum

Beregner 

udgiftsforskelle på 

funktionsniveau



Kapiteldias anvendes 

som skilleark i forhold til 

Skriv kapitelnummer i 0X / NEM ADGANG MED FLIS 
DAP



FLIS DAP - en ny og let måde at 
arbejde med FLIS-data. 

Økonomi 
Benchmark 

Borger Benchmark 

FLIS Nøgletal
Voksen 
handicappede 
Benchmark

Ydelsesrefusion 
Benchmark 

FLIS Statistik



Skitseret adgangsstyring i FLIS DAP

Brugere/systemer i  

kommunen med certifikater
Adgangskontrol 

FLIS DAP



Kapiteldias anvendes 

som skilleark i forhold til 

Skriv kapitelnummer i 0X / STEP BY STEP I EXCEL



Trin 1: Opret forbindelse til FLIS DAP



Trin 2: Vælge en database eller kube



Trin 2: Vælge en database eller kube



Trin 3: Udvælg data



Kapiteldias anvendes 

som skilleark i forhold til 

Skriv kapitelnummer i 0X / FLIS 
STYRINGSCOCKPIT



www.kl.dk/styringscockpit

http://www.kl.dk/styringscockpit
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Kapiteldias anvendes 

som skilleark i forhold til 

Skriv kapitelnummer i 0X / 
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Kapiteldias anvendes 

som skilleark i forhold til 

Skriv kapitelnummer i 0X / FLIS 
ØKONOMIPROGNOSE



Hvad er FLIS økonomiprognose?

› FLIS økonomiprognose er et værktøj 

for kommunerne til den løbende 

økonomiopfølgning.

› FLIS-data for regnskab og oprindeligt 

budget i 22-pl. (Som noget nyt også 

korrigeret budget)



Hvordan tilgår kommunerne 
rapporten?

› Alle økonomidirektører har fået tilsendt et 

link.

› KL opdaterer rapporten med ny data primo 

i hver måned. 
› Seneste opdatering af data gælder for 

September 2022. 

› Mulighed for at downloade Power BI 

desktop fil på Sharekomm, hvis man vil 

arbejde videre med rapporten.



Beregning af forventet regnskab

› Vi benytter forholdet mellem forbruget i 

løbende år for 2021 og det samlede forbrug i 

2021 til at fremskrive forbruget i 2022. 

› Forbrug på regnskab 2021 er summeret over 

månederne frem til september 2021.

› Forholdet mellem det summerede forbrug frem 

til september 2021 og det totale forbrug i 2021 

beregnes (forbrugsprocent).

› Forbruget for 2022 fremskrives så med den 

udregnede forbrugsprocent.





Kapiteldias anvendes 

som skilleark i forhold til 

Skriv kapitelnummer i 0X / 





Mulighed for at arbejde videre 
med rapporten

› Rapporten baserer sig på samme online adgang som 

alle FLIS-kommuner har til økonomidata i FLIS-DAP

› Kommuner kan få en kopi af prognoseværktøjet ved at 

kontakte Peter Riis (pri@kl.dk)

› Giver mulighed for at tilpasse rapporten ift. farver, 

afgræsninger m.m. 



Kapiteldias anvendes 

som skilleark i forhold til 

Skriv kapitelnummer i 0X / 
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