
Nøgletal

• Samlet datasæt med centrale nøgletal for alle 
områder i FLIS. Indeholder centrale nøgletal til 
overblik og styring på området

Aggregerede data

• Fleksibel og dynamisk datasæt til 
sammenligning med andre kommuner. Giver 
mulighed for selv at sammensætte nøgletal. 

Individdata

• Aktivitetsdata ned på individniveau for egen 
kommune til detaljeret analyse og opfølgning. 

Rådata

• Det ubearbejdede data som FLIS modtager 
direkte fra kommunens kildeleverandør.

Opbygning af FLIS 
datasæt

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

FLIS indeholder desuden 
historiske data i op til 10 år.



* DATAOMRÅDET 
ER OGSÅ 
TILGÆNGELIG 
VIA FLIS DAP

** 
DATAOMRÅDET 
BLIVER 
TILGÆNGELIGT 
VIA FLIS DAP I 
LØBET AF Q4 
2022  ELLER Q2 
2023

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)**



Udgiftsnøgletal

Aggregerede data

Individdata

Rådata

Udsatte børn og 
unge i FLIS
Tilgængeligt nu:

• Udgiftsdata

Primo 2023:

• Snitflader til DUBU og 

SBSYS 

• Aggregerede data i 

FLIS DAP



Voksenhandicap i 
FLIS
Tilgængeligt nu:

• Både udgifter og 

aktiviteter

• Aktivitetsdata 

tilsvarende DST

• Aggregerede data i 

FLIS DAP

Nøgletal

Aggregerede data

Individdata

Rådata



Hvilken type analyser kan man lave med FLIS DAP 
voksenhandicap? 

Hvor mange borgere der modtager en ydelse – både i egen kommune og andre kommuner

Udgifter samlet og på specifikke ydelser – både opgøre udgifter pr. modtager eller udgifter 
pr. indbygger. Både egen kommune og andre kommuner

Udvikling i ydelser og udgifter over tid– 5 års historik

Det er muligt at lave analyser både på Handlekommune og Betalingskommune



FLIS DATAPAKKER

Fra persondata til 
benchmark

Godt at integrere i en 
BI-løsning

Kræver teknisk flair 
og erfaring

Analyser mm. skal 
bygges op 

FLIS DAP

Benchmark 

Adgang via Excel, 
Power BI m.m.

Kræver forståelse for 
forretning/dat

Standardrapporter 
og byg selv

INDGANGE TIL FLIS-DATA

FLIS DAP gør 

samarbejde om data 

og benchmarking på 

tværs af kommuner 

nemmere



Skitseret adgangsstyring i FLIS DAP

Brugere/systemer i  
kommunen med 

certifikater

Adgangskontrol 

FLIS DAP



Hvilke data er med i FLIS DAP VH

Indsæt emne8

L402

Økonomi
data

10 – 22 måneder

FLIS DATAPAKKER

FLIS DAP

15 dage



Hvilke data er til rådighed

Indsæt emne9

Handlekommune

betalekommune

Ydelse
Paragraffer mm. Målgrupper

Aldersgrupper

Godkendt/
ikke godkendt

Helårsmodtagere

Unikke 
modtagere

Åbne og lukkede 
ydelser

Forbrug

Funktionsvurdering



Hvorfor fortæller jeg om dette?

Hvorfor kan FLIS understøtte dette:

• VH data fra L402, altså information om 

borgeres ydelser, betalingskommune, 

handlekommune, målgruppe osv.

• data fra de kommunale økonomisystemer, på 

alle niveauer af IMs kontoplan

Relevante links:

FLIS Økonomi dokumentation: 

https://www.eflis.dk/dokumentatio

n/oekonomi/

FLIS VH dokumentation:

https://www.eflis.dk/dokumentatio

n/voksne-handicappede/

https://www.eflis.dk/dokumentation/oekonomi/
https://www.eflis.dk/dokumentation/voksne-handicappede/


Demo af mulighederne

Demo



Hvordan med de UBU data der indgår i rapporten?

Indsæt emne12

YdelsePris

Sag
∞

Modtager1 1

Ydelse

Indsats
∞

Leverandør

Person

Borger
1

Økonomi
Forbrug og budget 
på kontoniveau

1. step primo 2022



Hvordan med de UBU data der indgår i rapporten?

2. step ultimo april 2022

Dubu SBSYS


