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Velkomst og rammesætning for workshoppen v/dagens ordstyrer Maibritt Kuszon, Komponent.

Danmarks statistik – hvilke muligheder har kommunerne i dag og hvilke kommer i 2022 v/ Klaus Lundgaard og 
Vibeke Nordrum, Danmarks Statistik.

Varde Kommune – præsentation af 8-talsmodellen, herunder gevinster og udfordringer v/Gitte Petersen og 
Nikolaj Dybdal Vinther, Varde Kommune.

Brønderslev Kommune – hvordan oversætter man gode løsninger fra andre kommuner til egen organisation 
v/Anja Bjerrum og Trine Birkholt Bertelsen, Brønderslev Kommune.

Jammerbugt Kommune – Partnerskab med KL om arbejdsgange og datavalidering v/Malene Andersen, 
Jammerbugt Kommune.

Komponent – Hvordan kommer kommunerne i gang med arbejdet? v/Maibritt Kuszon og Heidi Bødker 
Gantzel, Komponent.

Dagsorden Tre gruppedrøftelser 
og en pause ca. 10.35
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Vi bruger 35 mia. kr. på det specialiserede socialområdet og vi ved ikke hvor mange borgere der 
får hjælp……

Der bruges rigtig meget tid i de enkelte kommuner på at drøfte, om data nu også er rigtige samt 
forklare og forsvare hvorfor netop vi afviger.

Vi er faktisk der, hvor vi som ledere har et forsvar klar og ikke længere forholder os nysgerrigt til 
den faglige praksis. 

Og som ledere kan vi altid få historien til at passe ;-)

Tema i økonomiaftalerne mellem KL og regeringen både i 2020 og 2021

Data – hvorfor er det så vigtigt?
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• Lokalt - for at kunne lede og styre økonomisk og fagligt. 
• Indblik og overblik til at handle med rettidig omhu.
• Give mulighed for faglig dialog 
• Mulighed for prioritering i daglig drift hos myndighed
• Grundlag til strategiske drøftelser –f.eks. tilbudsvifte, kompetenceudvikling mv. 

• Nationalt:
• Skaffe flere penge til området gennem økonomiaftale og finanslov.
• Arbejdet fagligt nationalt der understøtter kommuner - f.eks. Socialstyrelsen med områder der 

har en særegen udvikling.  

Der er et lokalt og et nationalt perspektiv

Nej tak 
Vi klarer 

os fint 

uden data
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Hvad er Nordjylland for en størrelse når 
det angår det voksenspecialiserede område?



https://app.powerbi.com/groups/me/reports/7d471489-8667-425b-8895-0f1bc97d905e/ReportSectionabf5b752231c7b953b33?pbi_source=PowerPoint


https://app.powerbi.com/groups/me/reports/7d471489-8667-425b-8895-0f1bc97d905e/ReportSectione4d32ea566e423ecbc2c?pbi_source=PowerPoint


https://app.powerbi.com/groups/me/reports/7d471489-8667-425b-8895-0f1bc97d905e/ReportSectiond76a2bbf670cb4c8e0c6?pbi_source=PowerPoint
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Når I har styr på data – hvad er så muligt?



Styr på udviklingen i antallet af borgere



Flow på de enkelte paragraffer 



Mouse-over funktion

Tid i tilbud på udvalgte paragraffer 
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Samkøring af forskellige datakilder – borgere med specifik diagnose og specialiseret tilbud



Oplæg
Danmarks statistik
Varde
Brønderslev
Jammerbugt
Komponent 

12/13/2021
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Hvordan kommer kommunerne i gang 
med arbejdet?
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DATAMODEL

Datalandskab
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Kommunens 
kildesystem til 

DST

Intern og 
ekstern 

behandling af 
data

Behandling af data

Lokal LIS-
løsning, 
Statistik-

banken. FLIS

Præsentation og 
anvendelse af data

Dataregistrering

Datagenerering

Kvalitetssikring, 
tilretning samt 
godkendelse af 
datagrundlag

KvalitetskontrolDatatræk/dataleverance

BI-løsning, regneark 
etc..

FLIS og DST

”Vi vil kun bruge data når de er gode, men data bliver 
kun gode, hvis vi bruger dem”
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Hvilke borgere ønsker vi data på?

Egne borgere i egne 

tilbud 

(EGEN DRIFT)

Egne borgere i andre 

kommuners tilbud 

(KØB)

Borgere fra andre 

kommuner i 

Sønderborg 

Kommunes tilbud  

(SALG)

Fysisk kapacitet

Udgifter
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✓ Skab overblik over jeres datalandskab – hvor henter I data

To-Do-Liste
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Økonomidata

• Økonomisystemet
• Afregningssystem
• Prognosesystem
• Disponeringsark
• ...
• ...

• Autoriseret kontoplan (”Gule 
Bibel”)

• Kommune – intern 
administrativ styring

Skab ét samlet, fælles overblik over data
- Forstå dine datakilder

14-12-2021

Aktivitetsdata

• Fagsystem
• Afregningssystem
• Prognosesystem
• Disponeringsark
• Egne borgeroversigter
• ...
• ...

• Bekendtgørelse om 
dataindberetninger på 
socialområdet

• L402: Kravspecifikation
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✓ Skab overblik over jeres datalandskab – hvor henter I data

✓ Start med én paragraf – skab fællessprog (DST koder)

▪ Hvilke af jeres indsatser omhandler den valgte paragraf

To-Do-Liste
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Fælles sprog defineres f.eks. i Masterark

• At skabe overblik over sammenhængen mellem de forskellige ydelsers registrering 
i forskellige systemer

Skab sammenhæng mellem økonomi- og aktivitetsdata
- Oversættelse kræver fælles sprog

14-12-2021
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✓ Skab overblik over jeres datalandskab – hvor henter I data

✓ Start med én paragraf – skab fællessprog (DST koder)

▪ Hvilke af jeres indsatser omhandler denne paragraf

✓ Arbejd aktivt med godkendelsesrapport fra DST 

▪ Hvilket godkendelsesgrundlag – hvem godkender

To-Do-Liste
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Dukse i klassen…?
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Godkendelsesgrundlag
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✓ Skab overblik over jeres datalandskab – hvor henter I data

✓ Start med én paragraf – skab fællessprog (DST koder)

▪ Hvilke af jeres indsatser omhandler denne paragraf

✓ Arbejd aktivt med godkendelsesrapport fra DST 

▪ Godkendelsesgrundlag – hvem godkender

✓ Validér mellem datakilderne (8-tals kontrol)

To-Do-Liste
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✓ Skab overblik over jeres datalandskab – hvor henter I data

✓ Start med én paragraf – skab fællessprog (DST koder)

▪ Hvilke af jeres indsatser omhandler denne paragraf

✓ Arbejd aktivt med godkendelsesrapport fra DST 

▪ Godkendelsesgrundlag – hvem godkender

✓ Validér mellem datakilderne (8-tals kontrol)

✓ Præsentér, validér, korrigér

To-Do-Liste



Trin 1

• Udfyldelses af 
styringscockpit
• Data fra 

fagsystemer
• Data fra andre 

datakilder
• Data fra DST 

mv.

Trin 2

• Workshop 1
• Kortlægning af 

uoverensstemm
elser og deraf 
følgende 
handlemulighed
er

• Redskaber til 
kvalitetstjek af 
datakvaliteten

Trin 3

• Lokal 
kvalitetssikring, 
validering og 
indsigt i data

• Lokal 
dokumentering af 
ovenstående

Trin 4

• Workshop 2
• Fælles drøftelser 

og opsamling på 
læringspunkter

• Forankring af 
læringspunkter

• Tips og 
redskaber til 
hvordan 
datakvaliteten 
kan yderligere 
forbedres og 
vedligeholdes

13-12-2021
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Komponents valideringsproces
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1. Opsamlende – noget der kan bruge / overføres til egen kommune?

2. Helt konkret: Hvad, hvem og hvordan skal gøres i vores kommune – og hvornår følger vi op?

3. Er der mere vi kan gøre fælles? Behov som Sekretariatet for socialaftale kan gå videre med?

Sidste gruppedrøftelse

Haster
Strategi og 

plan
Implementering
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Læs og se mere om hvordan I kan få styr på data her:

• Handlekatalog og 8 trin til at komme i gang med datavalidering (fra KL´s partnerskabsprojekt): Afrapportering (kl.dk)

• Webinarrække fra KL: Datakvalitet på det specialiserede voksenområde (kl.dk)

• Muligheder for hjælp fra Komponent: Få overblik over borgerne på det specialiserede voksenområde (kl.dk)

Tak for i dag 

https://www.kl.dk/okonomi-og-administration/okonomi-og-styring/flis-faelleskommunal-ledelsesinformation/flis-nyheder/afrapportering/
https://datakvalitet.kl.dk/
https://klk.kl.dk/konsulentydelser/data-og-styring/dataunderstoettet-velfaerd/faa-overblik-over-borgerne-paa-det-specialiserede-voksenomraade/

