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»Roskilde Kommune maksimerer ledelsesinformation med KOMLIS« 
Anders Pedersen, projektleder, Roskilde Kommune 

 

 
 

 
 

Kunden 

 Roskilde Kommune er en kommune i Region Sjælland efter 
kommunalreformen I 2007. Kommunen har ca. 82.500 indbyggere. 

 

 

Løsningen 

Roskilde Kommune har et ønske om at udvide deres ledelsesinfor- 
mation. Kommunen har været igennem flere faser i forhold til 
indsamling af ledelsesinformation og er endt med implementering 
af Fujitsus kommunale business intelligence løsning, KOMLIS. 
 
Kommunen ser implementeringen af KOMLIS som et essentielt led i 
den digitalisering, der sker i kommunen – en digitalisering, der 
samlet set vil bidrage til større effektivisering. 

 

 Hvorfor KOMLIS? 
”Vi ser implementeringen af Fujitsus kommunale ledelsesinforma- 
tionssystem som led i en overordnet digitaliseringsproces, der vil 
bidrage til en generel effektivisering. Fujitsu tilbyder et utrolig 
brugervenligt system, som passer godt til det, vi gerne vil lave”. 
 
Sådan begrunder Anders Pedersen, projektleder i Roskilde Kommune, 
valget af KOMLIS, Fujitsus kommunale ledelsesinformationssystem. 
 
Med implementeringen af KOMLIS forventer Roskilde Kommune at 
kunne integrere data fra mange forskellige fagsystemer og dermed 
forbedre og forsimple adgang til data.  
 
”Med Fujitsus løsning har vi en forventning om at opnå et bedre 
overblik styringsmæssigt, både i institutioner og centralt i kommunen”, 
siger Anders Pedersen. 
 
Implementering 
Roskilde Kommune er i gang med at implementere systemet og har 
endnu ikke fuld adgang til alle tiltænkte dataområder. 
 
”I øjeblikket anvender vi KOMLIS på økonomi og HR/personale området 
– som jo er grundstene i ledelsesfunktionen. Men vi har visioner om 
også at involvere aktivitetsdata og kombinere data fra flere forskellige 
fagsystemer”, siger Anders Pedersen.  
 
Kommunen samarbejder med Fujitsu på at forberede integrationen af 
flere dataområder. Anders Pedersen siger i den forbindelse, ”vores 
største udfordring lige nu er at skaffe adgang til vores egen data – 
hvad er de rigtige data, vi skal have integreret i KOMLIS, og hvordan får 
vi fat på det?”  
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KOMLIS  Moduler 

■ KOMLIS omfatter en række standardmoduler, der dækker behovet 
for ledelsesinformation på flere centrale områder. 

■ Formålet med disse standardmoduler er at stille en løsning til 
rådighed, der hurtigt og effektivt dækker behovet for 
ledelsesinformation i administration, forvaltninger og udvalg. 

■ Systemet giver beslutningstagere i organisationen, politikere og 
kommunale ledere på alle niveauer et samlet overblik over den 
aktuelle helbredstilstand og performance i hele organisationen. 

 ■ Økonomi og Finans 

(herunder regnskab, budget og likviditet). 
■ Personaleforhold, løn og fraværsoplysninger vedr. medarbejdere. 
■ Arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesområdet. 
■ Ældreområdet. 
■ Moduler udbygges løbende med nye fokusområder og nøgletal. 

 
Moduler henter automatisk data direkte fra fagsystemer, hvorefter 
data kombineres og konsolideres til en samlet ledelsesinformation. 

 

 

Roskilde Kommune og Fujitsu arbejder blandt andet på integration af 
KOMLIS arbejdsmarked og beskæftigelse og et helt nyt projekt 
vedrørende integration af data for skoleområdet.  
 
”I forhold til integration af et skolefagsystem, som er et helt nyt 
projekt, går vi sammen med Fujitsu ind og analyserer, hvad der kunne 
være relevante data at integrere. Dernæst skal vi finde adgang til data 
fra eksterne kilder. Det er en proces, der tager tid”, siger Anders 
Pedersen.  
 
Yderligere siger Anders Pedersen, at ”i forhold til KOMLIS arbejds- 
marked, er vi tæt på at have adgang til data. Fujitsu er ved at lægge 
data ind i systemet. Det er forholdsvis lige til. Hvorimod det, at bygge 
et nyt skoledataområde op, selvfølgelig er et længere forløb. Vi er 
tilfredse med Fujitsus indsats. Med hensyn til økonomi og personale, 
som er oprettet og i brug, har vi fået de data, vi skulle have inden for 
den aftalte tidsramme”.  
 
Forventninger 
Roskilde Kommune har med implementeringen af KOMLIS en 
forventning om at kunne spare arbejdstid, da data ikke længere skal 
hentes manuelt fra mange forskellige systemer. 
 
”Vi ser, at vi med KOMLIS kan samle oplysninger om mange data i et 
system. Det vil derfor blive nemmere at få adgang og anvende data”, 
siger Anders Pedersen.  
 
Derved forventer kommunen at kunne effektivisere og udvide 
udfærdigelsen af analyser og budget opfølgninger. 
 
”Det vil give mere tid til at lave analyser. Vi vil kunne lave analyser 
oftere på grund af nemmere adgang til data. Det vil også betyde, at 
analyser kan komme hurtigere frem til beslutningstagerne, og at vi 
derved vil kunne tage hurtigere beslutninger på et mere oplyst 
grundlag”, siger Anders Pedersen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ifølge Anders Pedersen er KOMLIS’ effektivisering af dataindsamlingen 
allerede synlig, idet kommunen er begyndt at lave løbende 
økonomioversigter til politikerne og direktionen, hvilket tidligere kun 
indgik i budgetopfølgninger.  
 
”Politikerne og direktionen får nu løbende statusopdateringer, da disse 
kan laves automatisk. Tidligere ville det have taget alt for meget tid at 
lave”, siger Anders Pedersen.  
 
Support 
Roskilde Kommune har på Fujitsus opfordring benyttet sig af 
uddannelses- og kompetenceudviklingskurser hos Target. Kommunen 
er tilfreds med disse og mener ikke, at der er et stort behov for 
uddannelse, da systemet er intuitivt og let at gå til. 
 
”Det er et brugervenligt system, som er nemt at lære. Man behøver 
ikke så meget uddannelse for at komme rigtig langt”, siger Anders 
Pedersen. 
 
Vision 
Roskilde Kommune har en vision om at samle al ledelsesinformation i 
kommunen i et system. 
 
”Vi vil gerne have ledelsesinformation, der baserer sig på, at vi let og 
hurtigt kan sammenstille eksempelvis økonomi- og 
arbejdsmarkedsdata med fagdata inden for blandt andet 
ældreområdet, specialiserede socialområder eller skoleområdet – altså 
have et samlet ledelsesinformationssystem, frem for isolerede 
systemer uden kobling til økonomi eller arbejdsmarkedsdata”, siger 
Anders Pedersen.  
 
Ifølge Anders Pedersen, er KOMLIS som business intelligence løsning 
rigtig god til dette, da systemet netop skaber sammenhæng mellem 
fagdata og økonomi-, arbejdsmarkeds- og personaledata.  
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Kontakt 
FUJITSU A/S 
Adresse: Lautrupbjerg 9, 2750 Ballerup 
Telefon: 44 89 44 89 
e-mail: info@dk.fujitsu.com 
 

  
 
Immaterialret 
Fujitsu A/S har ophavsret til materialet. 
Fujitsu og Fujitsu logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende 
Fujitsu Limited i Japan og andre lande. Andre virksomhedsnavne, produktnavne og 
navne på serviceydelser kan være varemærker eller registrerede varemærker 
tilhørende Fujitsu eller andre. 

 

 

Fujitsu 
Fujitsu er Japans førende ICT (Information and Communication 
Technology) virksomhed og tilbyder en komplet portefølje af 
teknologiprodukter, løsninger og services. Mere end 170.000 Fujitsu 
medarbejdere supporterer kunder i over 100 lande. Med udgangspunkt 
i vores lange erfaring og informationsteknologiens store styrke er vi 
med til at forme fremtiden i samarbejde med vores kunder. 
 
I Danmark har Fujitsu 370 medarbejdere på adresser i Ballerup og 
Århus. Foruden dPublic løsningerne er Fujitsu førende inden for 
applikations- og infrastruktur outsourcing, it-produkter, 
konsulentydelser og Field Services. 
 
Kom videre med Fujitsus andre services, løsninger og produkter på: 
 
www.fujitsu.dk 
www.fujitsu.com 

 
 

 

http://www.fujitsu.dk/
http://www.fujitsu.com/

