
1

Strategi for  
bedre datakvalitet  
med FLIS

Fælleskommunalt  
LedelsesInformationsSystem



Illustrationer: Design by Research
Produktion: Kommuneforlaget A/S

  1. Ledelsesresumé  3

  2. Sådan er datamodellen i FLIS  5

  3. Overordnet status på datakvalitet i FLIS  6

  4. Fælles ansvar for at styrke datakvaliteten  7

  5. Indsatser på områderne økonomi og borger  8

  6. Indsatser på områderne personale og skole  9

  7. Indsatser på områderne udsatte børn og unge, voksne handicappede og ældre/omsorg  10

  8. Ressourceforbrug i kommunerne  13

  9. En velfungerende driftsmodel i FLIS  14

10. Gennemsigtighed og dialog omkring datakvalitet  15

11. Tidsplan og forankring  15



3

1. Ledelsesresumé

Bedre data giver bedre styringsgrundlag
Hvor mange mennesker med handicap bor i vores kom-
mune? Hvilke ydelser modtager ældre i kommunen, og 
hvor mange penge bruger vi på disse ydelser? Hvor er 
vi gode, og hvor er vi mindre gode sammenlignet med 
andre kommuner? Hvor mange elever går i specialklasse? 
Og hvordan tilrettelægger vi en social indsats, der virker? 

Har man svar på denne type spørgsmål, har man et godt 
grundlag for at styre og prioritere indsatserne i kommu-
nen. Effektiv styring forudsætter, at de nødvendige data 
er til rådighed, så kommunen kan følge udviklingen i ud-
gifter og aktiviteter – og helst også resultater.

Gode data er således afgørende for at tilvejebringe tro-
værdig ledelsesinformation om egen kommune, ligesom 
gode data på et område styrker muligheden for at sam-
menligne egen kommune med andre kommuner. 

Behov for at sætte fokus  
på datakvaliteten med FLIS
Kommunerne har med det Fælleskommunale Ledelsesin-
formationssystem (FLIS) fået mulighed for benchmarking 
med andre kommuner, ligesom FLIS giver unikke mulig-
heder for, at den enkelte kommune kan dykke ned i egne 
data og gennemføre mere dybdegående analyser. Det 
betyder, at det er muligt i FLIS – som det eneste nøgle-
talskoncept – at se de bagvedliggende data, som kom-
munernes nøgletal bygger på. Samtidig er data i FLIS 
meget aktuelle sammenlignet med nationale statistikker. 

Siden FLIS blev lanceret i ultimo 2012, har der været 
fokus på kvalitetssikring af kommunale data. Der er gen-
nemført en betydelig indsats i forhold til datavalidering 
– både i FLIS-projektet og i mange kommuner. Men der 
er fortsat behov for at sikre datakvaliteten på en række 
områder, så der bliver større tillid til egne og andre kom-
muners data. En rundspørge blandt økonomidirektører i 
2015 viste, at manglende tillid til data i FLIS fortsat er en 
væsentlig barriere for anvendelse af FLIS i kommunerne. 
I den opfølgende dialog med de regionale økonomidirek-
tørkredse var der generel opbakning til en mere forplig-
tende tilgang til valideringsarbejdet.

Udfordringerne med manglende datakvalitet er ikke en 
isoleret FLIS-udfordring. FLIS anvender data fra kom-
munernes egne fagsystemer, og mangelfuld datakvalitet i 
FLIS skyldes derfor ofte udfordringer med kildedata, hvil-
ket kan have mange forskellige årsager. FLIS kan derfor 
være et redskab til at undersøge datakvaliteten og pege 
på områder, hvor der er brug for en ekstra indsats for at 
forbedre data. 

I sidste ende vil arbejdet med at sikre bedre data fra 
fagsystemerne således både sikre bedre data i de lokale 
ledelsesinformationssystemer, i FLIS og i de nationale 
statistikker. 

Strategiens formål
På baggrund af ovenstående har KL og KOMBIT i fælles-
skab udarbejdet nærværende strategi for bedre datakva-
litet i regi af FLIS. Strategien og dens indhold har været 
drøftet med en række kommuner, bl.a. i styregruppen og 
følgegruppen for FLIS. Strategien står på skuldrene af 
den hidtidige indsats med at datavalidere og styrke data-
kvaliteten i kommunerne og FLIS-projektet.

Strategien skal bidrage til, at kommunerne i højere grad 
kan anvende nøgletal og data til ledelsesinformation, 
herunder til sammenligning internt i kommunerne og til 
benchmarking på tværs af kommuner. I den forstand er 
strategien og indsatserne relevante for alle kommuner, 
herunder kommuner der har været tilsluttet FLIS i læn-
gere tid og nyligt tilsluttede kommuner. 

De strategiske formål med strategien
Det overordnede formål med strategien er at sikre 
bedre data i FLIS, så tilliden til egne og andre kom-
muners data i FLIS styrkes. Der kan i forlængelse 
heraf peges på en række yderligere formål med 
strategien:
• Strategien skal afdække årsager til eventuelle 

udfordringer med datakvaliteten på de enkelte 
områder og gennem konkrete initiativer søge at 
afhjælpe disse udfordringer.

• Strategien skal gennem værktøjer og vejlednin-
ger understøtte kommunernes egne indsatser 
for at sikre bedre data i kildesystemerne, herun-
der arbejdet med at sikre korrekt registrerings-
praksis.

• Strategien skal medvirke til, at der sættes sær-
ligt fokus på de områder, hvor dataudfordrin-
gerne er størst.

• Strategien skal medvirke til en effektiv og af-
grænset valideringsindsats i kommunerne. Så 
stor en del af valideringsopgaven som muligt 
skal løses fra centralt hold, samtidig med at det 
tydeliggøres, hvilke indsatser kommunerne for-
ventes at gennemføre. 

• Strategien skal i FLIS-systemet skabe synlighed 
om datakvaliteten i FLIS. 
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Bedre datakvalitet er et fælles ansvar
FLIS-projektet og kommunerne har et fælles ansvar for at 
styrke datakvaliteten på de områder, hvor der er udfor-
dringer. Der kan i den forbindelse peges på tre spor i det 
videre arbejde med at styrke datakvaliteten.

For det første skal FLIS-projektet (KOMBIT og KL) gen-
nemføre en central validering på de forskellige områder. 
Den centrale validering handler kort sagt om at sam-
menholde data i FLIS med nationale statistikker på kom-
muneniveau. Formålet med den centrale validering er at 
sikre, at kommunerne ikke skal anvende ressourcer på va-
lideringsaktiviteter, der med fordel kan gennemføres fra 
centralt holdt. 

For det andet skal der gennemføres en række fællesakti-
viteter, som forudsætter deltagelse fra både FLIS-projek-
tet og kommunerne. Det handler først og fremmest om 
gennemførelse af fælles valideringsmøder.

For det tredje skal de enkelte kommuner validere egne 
data. Den enkelte kommune skal i den forbindelse afstem-
me data fra egne systemer med data i FLIS. FLIS-projek-
tet vil stille de nødvendige redskaber og vejledninger til 
rådighed. Kommunernes validering af egne data er en af-
gørende forudsætning for en styrkelse af datakvaliteten.

I afsnit 4 er de tre spor nærmere beskrevet. De tre spor har 
forskellige grader af relevans på de forskellige områder, og 
strategien lægger op til en prioriteret tilgang ud fra behov.

Samlet overblik over de konkrete indsatser
Der er forskel på datakvaliteten på tværs af områderne 
i FLIS, og der er derfor behov for en områdespecifik til-
gang til arbejdet med styrkelse af datakvaliteten. På om-
råderne økonomi og borger er datakvaliteten god, og der 
er alene behov for central validering. 

På områderne skole og personale er datakvaliteten ge-
nerelt også god, men der er enkelte udfordringer. Derfor 
er der også behov for en bredere vifte af indsatser, som 
både omfatter central validering, opfølgende validerings-
møder, styrkelse af registreringspraksis og validering af 
egne data i den enkelte kommune.

Udfordringerne med datakvaliteten er størst på de socia-
le områder, herunder områderne udsatte børn og unge, 
voksenhandicap og ældre. Der er derfor også behov for 
en mere intensiv indsats på disse områder med henblik 
på at forbedre datakvaliteten. Det skyldes bl.a., at de sy-
stemmæssige udfordringer på disse områder er større 
end på de øvrige områder.

Indsatserne på de sociale områder omfatter således både 
central validering, dybdegående og systemspecifikke 
valideringsmøder, styrkelse af registreringspraksis og va-
lidering af egne data i den enkelte kommune. Samtidig 
gennemføres i samarbejde med staten en række indsat-
ser, der også skal understøtte bedre data på de sociale 
områder. I samarbejdet med staten vil der bl.a. være 
fokus på at styrke dialogen med de enkelte systemleve-
randører med henblik på at afhjælpe udfordringer for de 
enkelte systemer, som har en mere generel karakter. 

I afsnit 5-7 beskrives de enkelte indsatser nærmere. I ne-
denstående tabel præsenteres et samlet overblik over 
indsatserne på de forskellige områder.

Indsats Ansvarlig

Økonomi og borger

  1. Central validering FLIS-projektet

Skole og Personale

  2. Central validering FLIS-projektet

  3. Opfølgende datavalideringsmøder Fælles ansvar

  4. Datavalidering i egen kommune Kommunerne

  5. Styrkelse af registreringspraksis Fælles ansvar

Udsatte børn og unge, voksenhandicap og ældre

  6. Central validering FLIS-projektet

  7. Bilateral dialog med systemleverandørerne FLIS-projektet

  8. Tilvejebringelse af overblik 
 over indberetningsstatus

FLIS-projektet

  9. Dybdegående og system-
 specifikke valideringsmøder

Fælles ansvar

10. Datavalidering i egen kommune Kommunerne

11. Styrkelse af registreringspraksis (aktivitet) Fælles ansvar

12. Styrkelse af konteringspraksis (udgifter) Fælles ansvar

Gennemsigtighed omkring datakvalitet
Som led i strategien skal der udvikles en model for at 
skabe gennemsigtighed omkring datakvaliteten, her-
under status for de enkelte kommuners arbejde med at 
validere data. Modellen udvikles i samarbejde med kom-
munerne.

Herudover vil der i det dialogforum, der allerede i dag 
eksisterer for FLIS, blive sat særskilt fokus på arbejdet 
med datakvalitet. Kommunerne kan i dette digitale dia-
logforum løbende udveksle erfaringer med valideringsar-
bejdet og sparre med hinanden i forhold til arbejdet med 
at kvalitetssikre data.
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2. Sådan er  
    datamodellen i FLIS

Det grundlæggende princip i FLIS er, at FLIS henter data 
direkte fra kommunernes egne systemer, herunder øko-
nomi- personale- og fagsystemer. Baggrunden for dette 
princip er et ønske om, at kommunerne skal kunne gen-
kende de data, der er i FLIS. De to eneste nuværende 
undtagelser fra det grundlæggende princip er ældreom-
rådet og voksenhandicapområdet. For disse to områder 
modtager FLIS de data, som kommunerne indberetter til 
Danmarks Statistik.

Data valideres af projektet ved, at det sikres, at data ind-
læses korrekt i FLIS ved de månedlige dataindlæsninger. 
Ønsket om, at kommunerne skal kunne genkende data i 
FLIS, betyder således, at der ikke rettes i kommunernes 
data i FLIS. Hvis der er udfordringer med de data, der 
vises i FLIS, skal data derfor rettes i kommunernes egne 
systemer, hvorefter det slår igennem i FLIS ved den kom-
mende dataindlæsning. Nedenstående figur illustrerer, 
hvor FLIS henter data fra. 

Figur 1: FLIS’ kildesystemer
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3. Overordnet status  
    på datakvalitet i FLIS

Datakvaliteten varierer på tværs af de forskellige områ-
der i FLIS. For så vidt angår økonomi og borger er der 
god datakvalitet og overensstemmelse mellem data i 
FLIS og i kildesystemer. 

På personale og skole er der ligeledes generelt god da-
takvalitet. Der er dog fortsat enkelte udfordringer, der 
kræver en fortsat valideringsindsats. Udfordringerne vil 
typisk ikke knytte sig til de overordnede nøgletal – som 
fx udgifter pr. elev – men kan være på mere specifikke 
nøgletal om fx klassetype. 

På de sociale områder er der væsentlige udfordringer 
med datakvalitet. Der er stor forskel mellem områderne, 
men generelt er områderne udfordret af forskelligartet 
registreringspraksis og forskelligartet systemindretning 
og – anvendelse. Endelig er voksenhandicap og udsatte 
børn og unge meget nye dataområder, hvor mange kom-
muner fortsat er i gang med ibrugtagning og med at 
lægge borgere og sager ind i systemerne.

Forskellige årsager til  
udfordringer med datakvalitet
Da FLIS blev lanceret for år tilbage, oplevede kommu-
nerne udfordringer med FLIS’ behandling af data. Det har 
derfor været en stor indsats fra både FLIS-projektet og 
kommunerne at løse dette. De dataudfordringer, der er 
på nogle områder i FLIS, skyldes derfor i dag ofte udfor-
dringer, der knytter sig til de IT-systemer, kommunerne 
anvender, kommunernes registreringspraksis eller man-
gelfulde indberetninger af data til Danmarks Statistik, for 
så vidt angår ældreområdet og handicapområdet. 

Dårlig datakvalitet i FLIS er således som oftest ikke et 
isoleret FLIS-problem, men omvendt kan FLIS være et af 
de vigtigste værktøjer til at styrke datakvaliteten. Fordi 
det i FLIS er let at få et overblik over et fagområde og gå 
helt ned og kigge på individdata, kan FLIS anvendes til 
blandt andet at se på og holde øje med, om kommunen 
indberetter data korrekt, og om registreringspraksis er 
god i kommunen. 

Nedenstående figur illustrerer de forskellige kilder til pro-
blemer med datakvaliteten. De knytter sig til forskellige 
led i registrerings- og indberetningsprocessen, hvor stør-
stedelen af de udfordringer, der er med datakvaliteten i 
dag, knytter sig til de første tre. Det er derfor også her, 
de primære aktiviteter i strategien ligger. 

Figur 2: Datakvalitet på forskellige områder

Figur 3: Årsager til mangelfuld datakvalitet
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4. Fælles ansvar for at  
    styrke datakvaliteten 

Når datakvaliteten skal styrkes med FLIS, stiller det både 
krav til FLIS-projektet og til kommunerne. Der er således 
opgaver, der skal håndteres fra KL og KOMBIT’s side, op-
gaver der skal håndteres i de enkelte kommuner, samt 
opgaver der skal håndteres i fællesskab mellem FLIS-pro-
jektet og kommunerne. 

Projektets validering
Udgangspunktet er, at arbejdet med at løfte datakva-
liteten skal kræve så få ressourcer som muligt for den 
enkelte kommune. FLIS-projektet vil derfor lave central 
validering, hvor det er muligt at sammenholde FLIS-data 
med nationale statistikker. Udtrykket central validering 
dækker således over, at KL/KOMBIT foretager en de-
taljeret validering af hver enkelt kommunes data i FLIS 
sammenholdt med nationale statistikker. Eksempelvis en 
sammenligning af konterede udgifter i FLIS for afsluttede 
regnskabsår med de officielle regnskabsdata fra Dan-
marks Statistik. Eller sammenligning af borgerdata i FLIS 
med CPR-data fra Danmark Statistik. Formålet med cen-
tral validering er at understøtte kommunernes validering. 

På områder som økonomi og borger er målsætningen, at 
den enkelte kommune som udgangspunkt ikke behøver 
foretage yderligere validering, hvis data i FLIS stemmer 
overens med nationale statistikker. Den centrale valide-
ring vil blive gentaget med en vis kadence, således at der 
jævnligt tjekkes op på datakvaliteten. 

Herudover er der en række andre aktiviteter, som FLIS-
projektet har ansvar for. Det er blandt andet dialog med 
systemleverandører, opdatering af vejledningsmateriale og 
rapporter, opfølgning på konkrete dataudfordringer m.v.

Fælles valideringsindsatser
På områder med dataudfordringer vil projektet i lighed 
med tidligere arrangere systemspecifikke datavalide-
ringsmøder. Møderne vil have en praktisk tilgang til da-
tavalideringen, hvor kommunerne får gennemgået, hvor-
dan data fra FLIS kan trækkes ud og sammenlignes med 
data fra fagsystemerne. Deltagerne vil også blive klædt 
på til at håndtere afvigelser mellem data i fagsystemer 
og i FLIS. Derudover vil møderne have fokus på de mest 
udbredte udfordringer med registreringer i det specifikke 
fagsystem. Kommuner med samme systemleverandør har 
herudover mulighed for at mødes på datavalideringsmø-
derne, udveksle erfaringer og danne netværk.

På skole- og personaleområdet, hvor udfordringerne har 
et begrænset omfang, vil datavalideringsmøderne foku-
sere på konkrete udfordringer. 

På de sociale områder, hvor der er større datakvalitetsud-
fordringer, vil projektet indledningsvis lave dybdegående 
valideringsmøder med enkeltkommuner og eventuelt sy-
stemleverandører. Herfra skal væsentlige læringspunkter 
og udfordringer udbredes til øvrige kommuner i form af 
fx fællesmøder, datavalideringsvejledninger og vejlednin-
ger til registreringspraksis.

Nogle møder kan i lighed med tidligere forgå som video-
møder, der giver så mange som muligt mulighed for at 
deltage og giver mulighed for at optage videomøderne 
til efterfølgende brug.

Den enkelte kommunes valideringsarbejde
Målsætningen er, at kommunerne så vidt muligt fokuserer 
den lokale valideringsindsats på de områder, hvor data-
kvaliteten giver de største udfordringer. 

Den enkelte kommunes datavalidering handler grundlæg-
gende om at sammenholde data i sine kildesystemer med 
data i FLIS. I det omfang, der findes fejl i registreringer, 
handler indsatsen ligeledes om at tilrette disse.

FLIS-projektet vil sikre, at kommunerne har adgang til 
opdaterede datavalideringsvejledninger samt DAK-rap-
porter (DataAnalyse- og Kontrolrapporter). DAK-rappor-
ter er rapporter, der giver et overblik over, hvilket data 
der er i FLIS for den enkelte kommune i en given periode. 

Det varierer mellem områderne, hvad der skal valideres. 
På fagområderne er det primært aktivitetsdata, da øko-
nomi- og borger- og personaledata, der indgår i nøg-
letallene på et fagområde, valideres i forbindelse med 
valideringen af de tværgående områder. Indsatsen bør så 
vidt muligt målrettes mod at validere datagrundlaget for 
centrale nøgletal.

Det beskrives i den enkelte datavalideringsvejledning, 
hvordan kommunerne bør tilgå datavalideringen på et gi-
vent område.
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5. Indsatser på områderne  
    økonomi og borger

På områderne Økonomi og Borger er datakvaliteten ge-
nerelt god. Der har allerede været foretaget en grundig 
datavalidering i FLIS-projektet, og det videre validerings-
arbejde vil tage udgangspunkt i disse erfaringer. 

Udgangspunktet vil derfor være, at der kun igangsættes 
en central valideringsindsats på disse områder, og at der 
kun er behov for, at den enkelte kommune følger op på 
validering i FLIS i det omfang, at den centrale validering 
finder uoverensstemmelser, der kræver dialog med den 
enkelte kommune. Udgangspunktet for den centrale va-
lidering vil på økonomiområdet være den autoriserede 
kontoplan. Der valideres således ikke i forhold til den en-
kelte kommunes administrative og politiske organisering. 

På økonomiområdet kan eventuelle udfordringer med 
data blandt andet skyldes forkerte eller manglende da-
taindlæsninger fx ved overgang fra én systemleverandør 
til en anden. På borgerområdet skyldes afvigelser typisk 

den metode, der anvendes til at opgøre antal borgere. 
Sådanne udfordringer vil opfanges af en central valide-
ring.

# Indsats 1:  
Central validering 
Der gennemføres en central validering på økonomi- og 
borgerområdet. På økonomiområdet afstemmes økono-
midata i FLIS for afsluttede regnskabsår med de officielle 
regnskabsdata fra Danmarks Statistik. På borgerområdet 
sammenlignes data i FLIS med CPR-data fra Danmark 
Statistik. 

I det omfang, der konstateres væsentlige afvigelser, ind-
drages de pågældende kommuner i det videre arbejde 
med at berigtige data.

Primær ansvarlig: FLIS-projektet
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6. Indsatser på områderne  
    personale og skole

På områderne skole og personale er der tidligere gennem-
ført datavalideringsmøder med kommunerne, og generelt 
er datakvaliteten god på disse områder. Der kan dog fort-
sat være enkelte udfordringer for nogle kommuner. 

Der er således generelt god overensstemmelse mellem 
data i fagsystemerne og FLIS. Der er imidlertid visse ud-
fordringer forbundet med registreringspraksis, hvilket 
derfor vil være et indsatsområde. Det skal samtidig be-
mærkes, at udfordringerne med registreringspraksis på 
skoleområdet og personaleområdet, er væsentligt min-
dre end på de sociale områder, jf. senere.

I det følgende beskrives de konkrete indsatser i forhold 
til at forbedre datakvaliteten på de sociale områder.

# Indsats 2:  
Central validering
Der gennemføres på skoleområdet og personaleområdet 
en central validering, hvor data i FLIS sammenholdes med 
data i nationale statistikker. For skoleområdet vil elevdata 
i FLIS blive sammenholdt med data fra henholdsvis Styrel-
sen for it og læring (STIL) og Danmarks Statistik. På per-
sonaleområdet vil data i FLIS blive sammenholdt med data 
fra KRL, Kommunernes og regionernes løndatakontor. 

I det omfang, der konstateres væsentlige afvigelser, ind-
drages de pågældende kommuner i det videre arbejde 
med at berigtige data.  

Primær ansvarlig: FLIS-projektet

# Indsats 3:  
Opfølgende datavalideringsmøder
Som nævnt er der allerede gennemført en række datava-
lideringsmøder på skoleområdet og personaleområdet. 
Med henblik på at følge op på erfaringerne fra disse va-
lideringsmøder vil der blive afholdt opfølgende datava-
lideringsmøder, hvor fokus målrettes specifikke temaer, 
herunder de mest udbredte udfordringer med registre-
ring i de forskellige systemer. Det kan eksempelvis være 
registreringen af privatskoleelever på skoleområdet.

I det omfang, det vurderes nødvendigt, afholdes 1:1 vali-
deringsmøder med enkelte kommuner, men hovedparten 
vil være systemspecifikke fælles valideringsmøder (fx for 
TEA og KMD Elev), hvor der skabes grundlag for, at den 
enkelte kommune efterfølgende kan validere egne data.

Primær ansvarlig: FLIS-projektet inviterer til og afholder 
møderne, mens kommunerne prioriterer deltagelse.

# Indsats 4:  
Datavalidering i egen kommune
Hvis kommunen ikke tidligere har valideret egne FLIS-da-
ta på skoleområdet og personaleområdet, sikrer den en-
kelte kommune, at de pågældende FLIS-data valideres. 

Datavalidering i egen kommune står således som et cen-
tralt element i strategien på disse områder. FLIS-pro-
jektet vil understøtte kommunernes valideringsindsats 
gennem vejledninger og afstemningsrapporter (DAK-
rapporter).

I det omfang, der er væsentlige afvigelser mellem data i 
egne systemer og FLIS, som ikke skyldes registrerings-
praksis, og som kommunen ikke selv kan forklare og rette 
op på, meldes dette ind til FLIS-projektet.

Primær ansvarlig: Den enkelte kommune

# Indsats 5:  
Styrkelse af registreringspraksis
Som nævnt tidligere er der visse udfordringer med regi-
streringspraksis på skoleområdet og personaleområdet. 
På skoleområdet handler det bl.a. om registreringspraksis 
i forhold til klassetype og klassetrin, mens det på perso-
naleområdet bl.a. handler om rettidig registrering af fra-
vær i systemerne samt registrering af personalet i forhold 
til den autoriserede kontoplan.

Der gennemføres derfor en indsats for at styrke registre-
ringspraksis. FLIS-projektets indsats omfatter afdækning 
af generelle registreringsudfordringer på tværs af kom-
muner, som fx kontering af udgifter til folkeskoler og 
specialskoler, registrering af klassetyper og klassetrin mv. 
FLIS-projektet vil i samarbejde med kommunerne under-
støtte registreringspraksis med udarbejdelse af råd og 
vejledning samt formidling af dette til relevante chefer og 
brugere i kommunerne. Herudover vil KL løfte generelle 
udfordringer ind i dialogen med staten, hvor det er rele-
vant. 

Kommunerne har ansvaret for at sikre korrekt registrering 
i egen kommune, samtidig med at kommunerne støtter 
op om en mere ensartet registrering på tværs af kommu-
ner.

Primær ansvarlig: FLIS-projektet har ansvar for at videre-
udvikle eksisterende generelle vejledninger efter behov, 
mens kommunerne har ansvaret for at sikre korrekt regi-
streringspraksis i egen kommune, og herunder støtte op 
om en mere ensartet registreringspraksis.
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7. Indsatser på områderne  
    udsatte børn og unge, voksne  
    handicappede og ældre/omsorg 

De sociale områder er de områder, hvor der er størst 
udfordringer med datakvaliteten. Det er derfor også de 
områder, hvor behovet for indsatser til forbedring af da-
takvaliteten er mest udtalt. 

Udfordringerne med data udspringer af en række for-
skellige forhold. For det første er der en række system-
mæssige udfordringer. På voksenhandicapområdet og 
ældreområdet anvender FLIS de data, som kommunerne 
indberetter til Danmarks Statistik, så her kan dataudfor-
dringer i FLIS i vid udstrækning henføres til manglende 
eller mangelfulde indberetninger til Danmarks Statistik. 

Udfordringerne med datakvaliteten på det sociale områ-
de gælder således ikke kun i forhold til FLIS. Det gælder 
også i forhold til de nationale statistikker. KL, Social- og 
Indenrigsministeriet og Danmarks Statistik har derfor 
igangsat en række fælles initiativer, der har til formål at 
tilvejebringe bedre sociale data. En række af de konkrete 
indsatser, der beskrives nedenfor, omfatter således også 
de initiativer, der løftes sammen med staten.
  
For det andet er de sociale områder udfordret i forhold til 
registreringspraksis og konteringspraksis. Det kan både 
være i forhold til, om registreringer er fyldestgørende og 
konsistente i kommunen, og om registreringer er ensartet 
på tværs af kommuner. Som eksempler på udfordringer 
kan nævnes registreringer af borgere på plejebolig på 
ældreområdet, og kontering af udgifter til botilbud og 
socialpædagogisk støtte på handicapområdet. I forlæn-
gelse heraf svækker det således også mulighederne for 
benchmarking mellem kommunerne, hvis ikke der udvik-
les en mere ensartet registrerings- og konteringspraksis. 

I det følgende beskrives de konkrete indsatser i forhold 
til at forbedre datakvaliteten på de sociale områder.

# Indsats 6:  
Central validering
Som nævnt modtager FLIS de data på voksenhandicap-
området og ældreområdet, som kommunerne indberetter 
til Danmarks Statistik. Med henblik på at sikre, at der ikke 
opstår dataproblemer i delingen af data, gennemføres en 
central validering, hvor data i FLIS sammenlignes med de 
data, som Danmarks Statistik modtager fra kommunerne. 

For så vidt angår udsatte børn og unge gennemføres en 
central validering, hvor data i FLIS valideres i forhold til 
de nationale statistikker fra Danmarks Statistik og Anke-
styrelsen. 

I det omfang, der konstateres væsentlige afvigelser, ind-
drages de pågældende kommuner i det videre arbejde 
med at berigtige data.  

Primær ansvarlig: FLIS-projektet

# Indsats 7:  
Bilateral dialog med systemleverandørerne
I nogle tilfælde skyldes manglende eller mangelfulde ind-
beretninger systemspecifikke udfordringer. Med henblik 
på at kommunerne ikke enkeltvis skal løfte udfordringer, 
der har en generel karakter for det pågældende fagsy-
stem, gennemføres bilaterale møder med hver enkelt sy-
stemleverandør.

Formålet med møderne er at afdække konkrete udfor-
dringer i forhold til de enkelte systemer samt søge at 
indgå aftaler, der kan afhjælpe problemerne. I første 
omgang gennemføres bilaterale møder med de syv for-
skellige systemleverandører på voksenhandicapområdet. 
Det vurderes herefter, om bilaterale møder er den mest 
hensigtsmæssige fremgangsmåde på de øvrige sociale 
områder. 

De bilaterale møder med systemleverandørerne har del-
tagelse af KL, Social- og Indenrigsministeriet, Danmarks 
Statistik samt udvalgte kommuner, som anvender det på-
gældende system.

Primær ansvarlig: FLIS-projektet

# Indsats 8:  
Tilvejebringelse af overblik  
over indberetningsstatus
Manglende eller mangelfulde indberetninger til Danmarks 
Statistik kan i nogle tilfælde skyldes, at opgaven ikke i 
tilstrækkelig grad er forankret i kommunen. For ledelsen 
i kommunerne kan det forståeligt nok være vanskeligt at 
have overblik over status for kommunernes indberetnin-
ger. 

Som en hjælp til at skabe dette overblik vil KL, Social- og 
Indenrigsministeriet, Sundheds- og ældreministeriet og 
Danmarks Statistik fremadrettet sende et brev to gange 
om året til kommunaldirektøren med status på indberet-
ningerne til Danmarks Statistik. Der gives en status for 
indberetninger på hhv. ældreområdet, handicapområdet 
og området for udsatte børn og unge. Som en pilot blev 
der første gang udsendt brev samt materiale i starten af 
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maj. På den baggrund er der bedre grundlag for at sætte 
fokus på datakvaliteten og prioritere de områder, hvor 
indberetningerne halter.

Primær ansvarlig: FLIS-projektet

# Indsats 9:  
Dybdegående og system- 
specifikke valideringsmøder
Der gennemføres en række datavalideringsmøder med 
kommunerne, hvor der er fokus på at sammenholde data 
fra kommunernes eget system med FLIS-data.

Valideringsforløb på de sociale områder vil typisk bestå 
af 1:1 valideringsmøder med en række kommuner, hvor 
der afdækkes udfordringer, og der foretages en konkret 
afstemning af data. På den baggrund afholdes efterføl-
gende fælles valideringsmøder, hvor flere kommuner del-
tager. De fælles datavalideringsmøder trækker på erfarin-
gerne fra 1:1 møderne. Samtidig er det vanskeligt at gen-
nemføre konkret afstemning på fællesmøderne, så her 
skal kommunerne efterfølgende ”gå hjem” og validere 
egne data på baggrund af skriftligt vejledningsmateriale 
og de drøftelser om udfordringer og opmærksomheds-
punkter, der har været på de fælles valideringsmøder. 
 
På de sociale områder vil datavalideringsmøderne være 
dybdegående i den forstand, at der ses bredt på alle dele 
af dataområderne. Grundet de betydelige systemspeci-
fikke udfordringer på de sociale områder vil validerings-
forløbene i udgangspunktet være systemspecifikke, dvs. 
at 1:1 møder og fællesmøder afholdes i forhold til speci-
fikke fagsystemer. 

Primær ansvarlig: FLIS-projektet inviterer til og afholder 
møderne, mens kommunerne prioriterer deltagelse.

 
# Indsats 10:  
Datavalidering i egen kommune
På baggrund af vejledningsmateriale gennemfører den 
enkelte kommune validering af egne data. Det er således 
helt afgørende for forbedring af datakvaliteten på det so-
ciale område, at de enkelte kommuner prioriterer at vali-
dere egne data. 

Den enkelte kommunes datavalideringsindsats bør typisk 
foregå med udgangspunkt i de valideringsvejledninger, 
faglige vejledninger og afstemningsrapporter (DAK-rap-
porter), som er udviklet og vedligeholdes af FLIS-projektet.

Med andre ord er denne indsats i sidste ende helt central 
i strategien for at forbedre datakvaliteten. 

I det omfang, der er væsentlige afvigelser mellem data i 
egne systemer og FLIS, som kommunen ikke selv kan for-
klare og rette op på, meldes dette ind til FLIS-projektet.

Primær ansvarlig: Den enkelte kommune

# Indsats 11:  
Styrkelse af registreringspraksis (aktivitetsdata)
Erfaringerne fra dialogen med en række kommuner viser, 
at der er udfordringer i forhold til registreringen af aktivi-
teter på de sociale områder. Det kan eksempelvis handle 
om registrering af træningsydelser på ældreområdet, 
konsistent registrering af sager på udsatte børn og unge-
området, eller korrekt angivelse af botilbud på handicap-
området.

Der kan være forskellige årsager til uensartet registre-
ringspraksis. Det kan opstå som følge af forskellige for-
tolkninger, eller skyldes at der i fagsystemerne er en 
række åbne tekstfelter.

Udfordringerne i forhold til registreringspraksis indebæ-
rer en risiko for uensartede registreringer i kommunen og 
på tværs af kommuner, hvilket svækker mulighederne for 
at bruge data til analyse og benchmarking. 

Der gennemføres derfor en særlig indsats for at styrke 
registreringspraksis. Indsatsen omfatter identifikation af 
særlige registreringsudfordringer og udarbejdelse af re-
gistreringsvejledning efter behov. Indsatsen gennemføres 
i sammenhæng med og koordineres med øvrige initiati-
ver og projekter om dokumentationsstandarder, herun-
der Fællessprog III. 

FLIS-projektets indsats omfatter for det første afdækning 
af generelle registreringsudfordringer på tværs af kom-
muner på de sociale områder, som fx kontering af udgif-
ter til botilbud og socialpædagogisk støtte på handica-
pområdet, kontinuerlig opfølgning at oprette og afslutte 
alle sager i fagsystemer m.v. FLIS-projektet vil i samar-
bejde med kommunerne understøtte registreringspraksis 
med udarbejdelse af råd og vejledning samt formidling af 
dette til relevante chefer og brugere i kommunerne. Her-
udover vil KL løfte generelle udfordringer ind i dialogen 
med staten, hvor det er relevant.
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Kommunerne har ansvaret for at sikre korrekt registrering 
i egen kommune, samtidig med at kommunerne støtter 
op om en mere ensartet registrering på tværs af kom-
muner. For så vidt angår registreringsudfordringer, der 
knytter sig til det specifikke system – og den lokale op-
sætning heraf – er det som udgangspunkt kommunens 
ansvar at imødegå disse udfordringer i dialog med egen 
systemleverandør. 

På baggrund af den centrale bilaterale dialog med sy-
stemleverandøren, jf. indsats 7, vil FLIS-projektet under-
støtte disse lokale indsatser, fx gennem deltagelse i bru-
gergrupper og lignende. 

Primær ansvarlig: FLIS-projektet har ansvar for at videre-
udvikle eksisterende generelle vejledninger efter behov, 
mens kommunerne har ansvaret for at sikre korrekt regi-
streringspraksis i egen kommune, og herunder støtte op 
om en mere ensartet registreringspraksis.

# Indsats 12:  
Styrkelse af konteringspraksis (udgiftsdata)
De sociale områder er også i et vist omfang udfordret af 
forskellig konteringspraksis. Det gælder særligt i forhold 
til snitfladen mellem voksenhandicappede og ældre, og 
på voksenhandicapområdet. På voksenhandicapområ-

det handler det eksempelvis om kontering af udgifter til 
socialpædagogisk støtte i henholdsvis borgerens eget 
hjem, botilbud efter almenboligloven eller botilbud efter 
serviceloven.

Indsatsen for at styrke konteringspraksis følger to spor. 
For det første har kommunerne ansvaret for at sikre, at 
gældende konteringsregler følges i kommunen. Hvis der 
vurderes at være behov herfor, udarbejder KL særlig kon-
teringsvejledning på konkrete områder, hvor der eventu-
elt er uklarhed om konteringsreglerne.

For det andet er der i skrivende stund dialog med Social- 
og Indenrigsministeriet om eventuelle ændringer af den 
autoriserede kontoplan på de sociale områder, bl.a. med 
fokus på fordelingen af udgifter mellem ældre og handi-
cappede. KL drøfter mulige ændringer på baggrund af 
input fra en række kommuner. Såfremt der foretages æn-
dringer i den autoriserede kontoplan, sikrer KL den for-
nødne information til kommunerne. 

Primær ansvarlig: Kommunerne sikrer, at udgifterne kon-
teres efter de gældende konteringsregler, men KL udar-
bejder mini-vejledning for konkrete udgiftstyper, hvis der 
vurderes behov herfor. KL følger desuden arbejdet med 
eventuelle ændringer af kontoplanen og sikre information 
til kommunerne herom.
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8. Ressourceforbrug  
    i kommunerne 

Som nævnt i afsnit 4 er det et fælles ansvar at sikre data-
kvaliteten på de forskellige områder. På trods af at en del 
af indsatserne kan foretages fra centralt hold, kræver et 
løft af datakvaliteten, at kommunerne ressourcemæssigt 
prioriterer datavalidering. 

Ansvaret for datavalidering i egen kommune og styrkelse 
af registrerings- og konteringspraksis ligger hos den en-
kelte kommune, mens projektet vil understøtte arbejdet 
med datavalideringsmøder, vejledninger og validerings-
værktøjer. Hvor mange ressourcer, det kræver, varierer 
fra område til område og fra kommune til kommune. Det 
afhænger både af den aktuelle kvalitet af data på områ-
det og i kommunerne, og af om kommunen allerede har 
været i gang med datavalidering. Endelig er der forskelle 
på egenskaberne i kommunernes fagsystemer. Nogle sy-
stemer giver nem adgang til at lave optællinger og data-
analyser, mens det i andre systemer er mere krævende at 
få adgang til relevante optællinger og statistik.

Det er vigtigt, at kommunen bemander datavaliderings-
arbejdet med personer med kendskab til fagsystemet og 
til ledelsesinformation og FLIS. Et effektivt validerings-
team vil med de rette kompetencer komme hurtigere 
rundt om opgaverne og indhøste erfaringer om datakva-
litetsudfordringer, som er nyttige for kommunens data-
disciplin og styringsdata i bred forstand, også ud over 
validering af FLIS.

Nedenfor er skitseret, hvor ressourcekrævende arbejdet i 
den enkelte kommune vil være på de forskellige områder. 
Det er vanskeligt at lave et præcist estimat, og det vil 
som nævnt variere fra kommune til kommune. Estimerin-
gen er lavet med input fra kommuner og suppleret med 
et eksempel fra en kommune, som har foretaget en dyb-
degående validering.

Økonomi og borger 
På områderne økonomi og borger ligger de primære ak-
tiviteter i projektet, da datavalideringen sker centralt. Det 
betyder, at kommunerne i udgangspunktet ikke skal af-
sætte ressourcer til validering på områderne. Kommuner-
ne kan dog blive inddraget i forbindelse med at afklare 
uoverensstemmelser mellem FLIS og eksterne datakilder. 

Personale og skole
På områderne personale og skole vil det kræve lidt flere 
ressourcer for kommunerne at validere, fordi kommu-
nerne skal validere eget data i FLIS og følge op på regi-
streringspraksis. Da der tidligere er foretaget en række 
valideringsaktiviteter på områderne, vil det dog være 

muligt at fokusere valideringen på områder, som der er 
kendte udfordringer på, og derfor kan ressourcerne også 
begrænses hertil.

Der skal imidlertid afsættes tid til at sætte sig ind i vej-
ledninger og værktøjer og afstemme optællinger og ana-
lysere de kritiske områder. Erfaringer viser, at anvendelse 
af data til rapportering til ledere på operativt niveau, fx 
personale- og skoleledere, kan være den bedste måde at 
validere data på.

De sociale områder
Det er særligt på de sociale områder, der er behov for, at 
kommunerne afsætter ressourcer til at gennemføre da-
tavalidering og styrke registreringspraksis. Kommunerne 
bør derfor prioritere størstedelen af ressourcerne til at 
løfte datakvaliteten på de sociale områder.

Eksempel fra Hedensted Kommune
Hedensted Kommune har gennemført en dybde-
gående datavalidering på de fleste områder i FLIS. 
Deres erfaring er, at det tager tid at validere, men at 
det er en nødvendig investering for at få det fulde 
udbytte af FLIS. 

Hedensted Kommune har samtidig opnået en række 
gevinster ved at validere deres data i FLIS, blandt 
andet fordi det ved hjælp af FLIS bliver tydeligt, 
hvor der er registreringsfejl eller manglende data. 
De er i datavalideringen fx stødt på fejlindberetnin-
ger i FLIS og uhensigtsmæssig registreringspraksis i 
fagsystemerne, som de har rettet op på undervejs.

Hedensted Kommune brugte først og fremmest tid 
på at sætte sig ind i datavalideringsvejledningerne 
og på at få adgang til data i fagsystemerne. Der-
næst foretog de selve afstemningen ved at sam-
menligne tallene fra fagsystemener med tallene fra 
FLIS og undersøge de afvigelser, de stødte på.

Hedensteds ressourceforbrug afspejler, at der er 
forskel på tyngden i valideringsarbejdet fra område 
til område På fagområderne var der også flere per-
soner involveret, da valideringsarbejdet krævede et 
samarbejde med det enkelte fagområde. Mens de 
kun brugte cirka 20 timer på at validere økonomi-
området, brugte de cirka 40 timer på henholdsvis 
Borgerområdet og Skoleområdet. I valideringen 
af Personaleområdet og Ældreområdet brugte de 
cirka 70 timer på hver. 
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Samtidig vil det fx på voksenhandicap-området for nogle 
systemer være nødvendigt at starte med at sørge for, at 
systemerne leverer data til Danmarks Statistik og FLIS, 
før det giver mening at validere data. 

I mange kommuner er fagsystemerne på de sociale områ-
der relativt nye eller under omlægning. Samtidig er erfa-
ringerne med system-til-system dataindsamling på områ-
derne begrænsede. Det er endvidere kendetegnende for 
områderne, at der er relativt mange medarbejdere, der 
skal registrere i systemerne.

9. En velfungerende  
    driftsmodel i FLIS

Det er vigtigt, at kommunerne ikke anvender ressourcer 
på at validere data, hvor der er kendte systematiske ud-
fordringer. For at undgå et unødigt ressourcetræk i kom-
munerne til validering er der etableret en driftsmodel, 
hvor der gennemføres en række tests i forbindelse med 
de månedlige indlæsninger af data i FLIS. 

De forskellige tests udgør tilsammen en første automa-
tisk fejlsøgning, hvor formålet er at opfange systematiske 
fejl i forbindelse med indlæsningen af data. I forbindelse 
med den månedlige indlæsning af data foretages således 
test af, om de rigtige datafiler er modtaget, og om de 
indeholder fejl, som tidligere er registreret fra den givne 
leverandør. På de færdige nøgletal testes en række tal 
hver måned op mod en række kontrolopgørelser, som er 
indsamlet fra kommunerne og andre nøgletal. Endvidere 
testes den enkelte månedskørsel for systematiske diffe-
rencer i nøgletal i forhold til tidligere kørsler.

Herudover er det naturligvis vigtigt, at kommunerne ikke 
anvender ressourcer på at validere data, der allerede er 
fejlmeldt, og hvor udfordringerne er kendte. I forlængel-
se heraf kan kommunerne på en række forskellige måder 
orientere sig om kendte udfordringer og fejl i data. 

Nøgletal kan opmærkes af KL eller kommunerne med for-
behold om validiteten, primært som følge af systematiske 
fejl i de indmeldte data. Denne opmærkning er tilgænge-
lig direkte på data og i FLIS portalen. Er der kendte fejl i 
løsningen, bliver dette udmeldt løbende og samles på en 
løbende opdateret fejlliste. 

I forbindelse med genudbuddet af FLIS bliver der stillet 
krav om yderligere fleksibilitet og systematiske testpro-
cedurer i forbindelse med månedskørslerne, samt om en 
mere detaljeret kommunikation om afvigelser i data.

Det betyder, at registreringspraksis ikke altid er helt kon-
sistent. Der kan derfor være behov for at se på enkeltsa-
ger og at gå tilbage til fagsystemet og rette i grundregi-
streringer samt sikre ensartet registrering gennem regler 
og vejledninger til sagsbehandlere mm. Datavalideringen 
er således en nødvendig proces, som hæver datakvalite-
ten både i fagsystemet, i kommunens ledelsesinformation 
og i de nationale statistikker.   

Projektet vil derfor understøtte kommunerne ved at foku-
sere valideringsarbejdet og formidle viden om systemer 
og processer. 
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10. Gennemsigtighed og  
      dialog omkring datakvalitet 

I arbejdet med at sikre datakvaliteten på de områder, hvor 
der er udfordringer, er det vigtigt at skabe gennemsig-
tighed om datakvaliteten. Derfor er det en vigtig indsats i 
strategien, at datakvaliteten i FLIS bliver synliggjort for alle. 

For kommunerne er det betydningsfuldt at kunne holde 
løbende øje med kvaliteten af egne data i FLIS, og mindst 
ligeså vigtigt er det, at datakvaliteten er synlig på tværs 
af kommuner. Det øger kommunernes mulighed for at an-
vende FLIS, fordi det bliver synligt, hvis der er dataudfor-
dringer i egen eller andre kommuner, som der skal tages 
højde for, når data i FLIS anvendes. Derfor skal der udvik-
les et koncept, hvor det er let at få overblik over datakva-

liteten i FLIS. Løsningen drøftes og udvikles i samarbejde 
med kommuner. Det forventes, at konceptet kræver lø-
bende opdatering fra projektet og kommunerne for hele 
tiden at sikre et aktuelt billede af datakvaliteten i FLIS. 

I arbejdet med datakvaliteten er det endvidere relevant, 
at kommuner løbende kan sparre med hinanden og med 
medarbejdere i FLIS-projektet. Der vil blive oprettet 
grupper på Yammer (se boks nedenfor) for hvert da-
taområde med systemspecifikke undergrupper – fx en 
overordnet gruppe for området Udsatte børn og unge 
med undergrupper for de kommuner, som har henholds-
vis systemerne DUBU, KMD Børn og Voksne, etc.

11. Tidsplan og forankring

Strategien indeholder en række aktiviteter, som hovedsa-
geligt ligger i 2016 og 2017. Nedenstående skitserer en 
overordnet tidsplan for disse, men derudover er der et lø-
bende arbejde både for kommunerne og projektet for at 
sikre en vedvarende god datakvalitet i kommunerne. 

Som det fremgår af afsnit 5-7 varierer indsatserne på 
tværs af dataområderne – både i forhold til indhold og 
mødeaktiviteter. Der vil derfor løbende blive udmeldt 
planer for gennemførelse af aktiviteter på de forskellige 
områder, herunder hvornår kommunerne forventes at va-
lidere sine egne data. Udmeldingen af disse planer vil i 
udgangspunktet ske via Yammer. 

Herudover kan der løbende være behov for at drøfte 
den overordnede fremdrift i udmøntningen af strategien 
på tværs af områder, ligesom der kan blive behov for at 
drøfte en række strategiske spørgsmål i tilknytning til 

arbejdet med bedre datakvalitet. Sådanne drøftelser for-
ankres i udgangspunktet i regi af Ø98 og ØDF-kredsene.

Figur 4: Overordnet tidsplan

Yammer
Yammer er et socialt forum for FLIS på internettet, 
som allerede i dag anvendes af FLIS-kommuner og 
projektet til at sparre om arbejdet med FLIS. 

Yammer anvendes generelt til at kommunikere med 
kommunerne i forhold til arbejdet med at kvalitets-
sikre data. Det kan fx være i forbindelse med nyt 
materiale til datavalidering, opfølgning og erfarings-
opsamling på datavalideringsmøder samt planlæg-
ning af de konkrete indsatser i strategien. Yammer 
er også et oplagt forum for løbende erfaringsud-
veksling mellem kommuner.
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Yderligere information
Læs mere om FLIS på www.kombit.dk/flis og www.kl.dk/flis


