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Viden til  
fordel  agtige priser



 “FLIS er kommunernes 
system, og kommuner ne 
inddrages meget tæt i 
udviklingen af FLIS. Det 
har fra starten været 
vigtigt at have kommu-
nerne aktivt med i pro-
cessen, da de kender 
hverdagen og ved hvilke 
krav, der skal være til 
ledelsesinformations-
systemer. I FLIS sidder 
kommunerne for bord-
enden.”

Peter Egelund,  
Projektdirektør, KOMBIT 

 “Styring og effektivisering bliver  
nøg len til bedre og billigere løsninger  
og et øget råderum. FLIS skal i sin 
færdige form give mulighed for at 
bench marke sig på opdaterede nøg-
letal og herved identificere effektivi-
seringspotentialer. Det gælder internt 
i kommunen, hvor det bliver muligt  
at sammenligne institutionerne. Og 
det gælder sammenligning mellem 
forskellige kommuner.”

Jan Olsen,
Cheføkonom, KL



Med FLIS får kommunerne økonomisk for
delagtig og nem adgang til at udnytte egne 
data. I dag opbevares kommunernes data i 
mange tilfælde hos itleverandøren, og de 
er ofte spredt ud på en lang række forskel
lige itsystemer og i forskellige formater. 

Det betyder, at kommuner ofte må indgå 
dyre aftaler om at hente data, og det for
dyrer mange kommunale itprojekter. De 
foreløbige erfaringer fra FLISprojektet viser, 
at der er meget forskel mellem prisen på 
data hos forskellige itleverandører, og at 
kommunerne er leverandørafhængige i  
re lation til disse aftaler. 

I FLIS bliver aftalerne med itleverandørerne 
indgået fra centralt hold på kommunernes 
vegne. Det giver mere gennemsigtige aftaler, 
og dermed opnår kommunerne en øko no
misk mere fordelagtig adgang til deres egne 
data.

Nem adgang til 
kommunens egne 
data



Med FLIS vil kommunerne få adgang til data og bearbejdede data efter fælleskommunale 
definitioner. Systemet vil frigøre kommunerne fra deres nuværende afhængighed af 
leverandørerne, og øge konkurrencen blandt markedets itleverandører.

Det er en svær og ressourcetung proces at bearbejde data efter fælles definitioner. Mange 
kommuner bearbejder deres data i kommunens forskellige forvaltninger uden at have fælles 
definitioner af data. Det giver et vist indblik i kommunens data, men betyder at data ikke 
kan sammenlignes på tværs i kommunen.

FLIS finder fællesnævnere på data i de forskellige itsystemer ud fra fælleskommunale defi
nitioner af f.eks. en skoleklasse. De fælles definitioner af data gør det endvidere nemmere  
at skifte mellem leverandører.

Leverandøruafhængighed og  
frigivelse af ressourcer



FLIS stiller nøgletal og standardrapporter til 
rådighed, der er bearbejdet efter fælleskom
munale definitioner på tværs af systemer. 
Kommunerne kan også danne individuelle 
rapporter.

Ved hjælp af disse nøgletal og rapporter 
kan kommunerne nemt og enkelt få et sam
let overblik over kommunens data. Det bliver 
også nemt at sammenligne data internt i 
kommunen, i forhold til andre kommuner, til 
landsgennemsnit m.m. Kommunerne får også 
mulighed for at grave ned i de data, der  
ligger til grund for nøgletallene i FLIS, så 
kommunerne kan kvalitetssikre nøgletallene.

FLIS opbygger historik for de kommunale 
data. Dermed bliver det muligt at følge his
torisk udvikling og gå tilbage og analysere 
resultater af tidligere beslutninger. Ledelsen 
får desuden et dokumenteret grundlag for 
at træffe fremtidige beslutninger.

FLIS indeholder et distributionssystem, der 
gør det muligt automatisk at distribuere 
rapporter til personer og institutioner ud fra 
maillister. Systemet kan filtrere rapporter,  
f.eks således at den enkelte skole kun får 
den del af en skolerapport, der vedrører den 
pågældende skole.

Benchmarking og 
fælles definitioner
af nøgletal

Kommunerne får adgang til deres 
eget benchmarkingværktøj, hvor 
“fødekæden” fra kommunernes egne 
systemer til data og nøgletal i FLIS er 
intakt og dokumenteret.

FLIS nøgletallene er aktuelle. De op-
da teres som udgangspunkt månedligt.



„Vi skal ikke dokumentere for vores egen skyld, 
eller for teknologiens skyld eller i det hele taget 
for nogen som helst andens skyld end for 
borgerens skyld.”

Jørgen Kristensen, formand for
Foreningen af kommunale it-chefer

og it-chef i Egedal Kommune

Viden til hele kommunen
FLIS tilbyder mange produkter i ét system. Systemet vil derfor give fordele for en 
række forskellige kommunale brugere, herunder:

Topledelsen: Den øverste ledelse kan anvende FLIS til at få det nødvendige overblik 
over egen kommune og benchmarke med andre kommuner.

Controllere og analytikere: Controllere eller analytikere kan anvende FLIS til de 
månedlige rapporteringer, til ad hoc analyser internt i kommunen eller til benchmark-
ing med andre kommuner f.eks. i nøgletalsklubber.

Lokale LIS-medarbejdere: Lokale LIS-medarbejdere kan anvende data og fælles-
kommunale definitioner fra FLIS i deres arbejde med lokal ledelsesinformation.



FLIS-databasen indeholder kommunernes 
data. Herfra kan kommunen få leveret data 
til eget brug hjemme i kommunen. Data kan 
leveres på flere niveauer med forskellige 
grader af forarbejdning fra de rå uforarbej
dede data, som de er modtaget fra leveran
dørerne til  de færdige beregnede og be
arbejdede data. 

FLIS Præsentationslag er et tillæg til FLIS
databasen. Med FLIS Præsentationslag følg
er faste standardrapporter, et værktøj til  
udvikling af egne rapporter samt et distri
bu  tionssystem til automatisk distribution af 
rapporter.

En butik med 
mange varer

Et abonnement på FLIS bliver konkurrence
dygtigt set i forhold til FLIS’ samlede nytte
værdi og de store omkostninger, som
kommunerne i dag har alene til lokal ledel
sesinformation.

Viden til  
fordel  agtige priser



For at kunne give et godt svar på spørgs
målet, skal kommunerne have nem adgang 
til deres data. Det kan du læse mere om i 
denne pjece. 

KOMBIT, KL og et større antal kommuner er 
gået sammen om at udvikle et fælles sys
tem til ledelsesinformation og dokumenta
tion i alle kommuner: FLIS. 

Projektet skaber et stabilt datagrundlag, der 
skal gøre den daglige dokumentation ligeså 
enkel som at købe mælk i supermarkedet. 
Med afsæt i kommunernes eksisterende data 
udvikler FLIS fælles standarder på kommu
nalt udvalgte nøgletal. Man kan sige, at 
kommunerne går sammen om at skabe effek
tivitet og fælleskommunalt overblik i bag
lokalet. Hvordan “butikslokalet” skal være 
indrettet, er noget den enkelte kommune  
individuelt beslutter.

Hvordan går det 
med forretningen?

Behov for mere viden?

Du kan løbende følge med i projektet 
og tilmelde dig nyhedsbrevet på:
www.kombit.dk/flis og www.kl.dk/lis

Har du spørgsmål eller kommentarer 
kan du kontakte KOMBIT A/S via 
email på: flis@kombit.dk 


