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Disposition

Status på godkendelser

▪ Rapporter udsendt 2. marts – frist 28. marts 2022

Betalingskommune

▪ Tabel 3 i godkendelsesrapporten

Systemskifte

▪ Hvordan skal kommunerne forholde sig?

Fremtiden

▪ FFB

▪ Løbende validering

▪ Dialogværktøj



Status på godkendelser

▪ Godkendelsesstatus vedr. perioden: 2015K1 – 2021K4:

▪ Dagens tal? 



Tabel 3: Antal betalingskommuner

• Tabel 3 viser de kommuner, som den enkelte handlekommune har registreret som betalingskommuner. 

Tabellen viser hele året 2021 og der er tale om samme metode som tabel 1: samme ydelsestyper, unikke 

borgere, som har modtaget de pågældende ydelser i løbet af 2021

• [Tomme] dækker over, at Danmarks Statistik har modtaget uudfyldte felter ved betalingskommune. Det er 

ikke en fejl, hvis felterne dækker over, at handle- og betalingskommune er den samme, de vil i den senere 

behandling blive udfyldt med handlekommune



Tabel 3 – hvad skal kommunen gøre?

▪ Hvis der under en ydelse er data i såvel [Tomme] som handlekommune, kan 
det være et tegn på, at registreringsparksis ikke er helt konsistent – måske 
tænker nogle, at den ikke er vigtig at udfylde

▪ Tjek, om I kan genkende de kommuner, der står som betalingskommuner. Hvis 
I undrer jer over betalingskommunerne eller de tomme felter, så

▪ Bestil et CPR-udtræk, dem laver vi også for betalingskommuner

▪ Kommunen skal give en tilbagemelding om data i tabellen er som forventet



Tabel 3 – Hvorfor betalingskommune?

▪ Efterspurgt blandt kommuner

▪ Har altid været der – skal i spil

▪ Kan belyse sammenhæng med regnskabssystemer

▪ Særlig begrænsning ved betalingskommunevariablen

▪ I indberetter ikke selv, om I er betalingskommune, da det altid er 
handlekommunen, der indberetter. Derfor kan I kun påvirke overblikket over 
betalingskommuner i jeres kommune. 

▪ Det fulde overblik over, hvor I er betalingskommune fås derfor først, når alle 
indberetter til statistikken



Systemskifte

Systemskifte

➢ Giv besked til DST i god tid og hold os opdateret

➢ Læs vores: ‘Vejledning til kommuner om systemskifte’ – www.dst.dk/handicap

➢ Ryd grundigt op i jeres fagsystem, inden I skifter til det nye system, jf. vejledning

➢ Når det nye system er taget i brug, kan DST danne en rapport vedr. systemskifte 

http://www.dst.dk/handicap


Fremtiden

▪ FFB – Fælles Faglige Begreber

▪ Løbende validering

▪ Dialogværktøjet



FFB – Fælles Faglige Begreber

FFB er et begrebsapparat som med KL’s ord er: 

en forudsætning for, at din kommune kan opnå: 

• at borgerne oplever sammenhæng, når de får behov for hjælp og støtte. Fra 
første møde med sagsbehandleren til opfølgning på den sociale indsats

• at der skabes bedre mulighed for koordinering og samarbejde mellem myndighed 
og udfører lokalt og på tværs af kommunegrænser 

• at der arbejdes med systematisk dokumenteret viden om indsatsernes effekt på 
borgernes situation 

• at styrke grundlaget for læring, benchmarking og styring af området



FFB – Fælles Faglige Begreber

FFB vil i samarbejde mellem Social- og Ældreministeriet, KL og Danmarks Statistik 
blive indfaset i statistikproduktionen i de kommende år, så statistikken afspejler 
jeres registreringspraksis, efterhånden som I indfaser FFB. 

Det er endnu for tidligt at sige præcis, hvordan indfasningen forløber, men vi 
undersøger mulighederne for at integrere FFB i statistikken. 

Efterhånden som FFB indfases, vil datamodellen og dermed snitfladen ændre sige. 



FFB – Fælles Faglige Begreber

Konkrete ændringer på vej: 

1. Juli 2022:

▪ FFB tilbuds UUID 

▪ FFB ydelses UUID 

- Kun obligatorisk, hvis man anvender FFB i dag. 



Løbende validering

Danmarks Statistik starter løbende validering op i efteråret 2022 for statistikken. 

Målet med løbende validering: 

▪ At fange problemer, når de opstår. 

▪ At I kan korrigere ”skæve” data mens sagsbehandlere, IT-leverandører m.fl. 
stadig kan huske,  hvad der skete. 

▪ At valideringsarbejdet spredes ud over året – og forhåbentligt bliver mindre ☺



Løbende validering

Danmarks Statistik starter løbende validering op i efteråret 2022 for statistikken. 

Løbende udvikling af løbende validering: 

▪ Indledningsvis udgangspunkt i de rapporter, I kender. 

▪ På lidt længere sigt nye metoder og validering på tværs af indberetninger. 

▪ Integration med dialogværktøjet. 



Dialogværktøjet

▪ Dialogværktøjet tilgås via VIRK.dk og består af to dele: 

▪ ALOHA som er et sikkert system til kommunikation. Det minder meget om 
e-mail. I ALOHA kan man linke direkte til individdata i: 

▪ IDEP som er et indberetningssystem, men også et system hvor DST kan 
fremvise kommunens indberettede data. 



Dialogværktøjet

▪ Dialogværktøjet vil afspejle, at DST modtager data ad flere veje: 

▪ System til system – dette er den største kilde til data. 

▪ Direkte indtastning – Dette foregår i dag via DST’s web-løsning, men vil fremover 
foregå via IDEP. 



Dialogværktøjet

I dialogværktøjet vil data på sigt kunne findes i tre ”siloer”

1. IDEP – Her indberettes data, som ikke har kunne indberettes på anden vis.

• Data indtastes direkte og erstatter den nuværende web-dialog. 

2. Historiske data – Data, som I ikke længere kan tilgå i tidligere anvendte 
systemer, fx på grund af systemskifte eller fordi systemet ”låser” tidligere 
regnskabsår. 

• Her kan data redigeres, men der kan ikke tilføjes nye sager på CPR-niveau. 

3. Alle data – Alle indberettede data. 

• Data er skrivebeskyttet



Dialogværktøjet

Forventet tidsplan:

ALOHA og indberetning i IDEP:

▪ Test af produktionsmiljø: 1 kvartal 2022

▪ Drift – slutningen af 1. kvartal 2022. 

”Siloer”: Forhåbentlig klar til test i 2. kvartal 2022. 

Rapporter: 
Kommunerne kan tilgå disse i IDEP, forhåbentligt klar til test i 2. kvartal 2022. 



Generel information

▪ Information samt relevante dokumenter findes på vores oplysningsside:
www.dst.dk/handicap

▪ Data kan ses i vores statistikbank:
www.statistikbanken.dk i tabellerne: HAND01 – HAND07

▪ Hvis I har nogen spørgsmål, er I altid velkomne til at skrive til:
handicap@dst.dk

http://www.dst.dk/handicap
http://www.statistikbanken.dk/
mailto:handicap@dst.dk


Tak til kommunerne

Tak til jer i kommunerne for jeres arbejde med at 
kvalitetssikre data, det sætter vi stor pris på ☺



Spørgsmål?


