Produktblad KOMLIS

KOMLIS Borger
Skaber sammenhæng til de øvrige KOMLIS moduler med afsæt
i borgeren

Modulet giver mulighed for at få overblik over en enkelt borger eller grupper af
borgere, og alle relevante oplysninger i relation til disse.

Generel information - KOMLIS

Specifik information – KOMLIS Borger
Indhold i Borger
KOMLIS modulet Borger giver overblik over oplysninger omkring den
enkelte borger. Det kan for eksempel være oplysninger fra folkeregistret, og det kan være oplysninger omkring hvilke ydelser borgeren
modtager, i det omfang kommunen har de pågældende KOMLIS moduler.
Blandt de oplysninger der kommer fra folkeregistret om den enkelte
borger er cpr-nummer, navn, adresse, til- og fraflytninger, flytning over
perioder, ’kommunehoppere’, distriktstyper, alder, civilstand, børn, søskende, mor, far, kommunale forhold/betalingskommune, det sidste
også med mulighed for manuelle registreringer.

KOMLIS (Analyse, indsats, effektmåling og ledelsesinformation)
■ Er stærk information i ét system.
■ Opsamler data på tværs af alle fagområder.
■ Skaber sammenhæng mellem økonomi, mængder/helårspersoner, aktivitet, indsats og effektmåling.
■ Synliggør registreringspraksis, god/dårlig kultur, ledelsesperspektiver m.v.
■ Effektiviserer gennem digitalisering (herunder nedlægger regneark og tunge manuelle processer).
■ Giver faktuel (ikke myte) og hurtig status om resultater.
■ Skaber et godt styringsmæssigt overblik og bedre beslutningsgrundlag.
■ Synliggør fremdrift i forhold til bl.a. indsats og effekt.
■ Skaber ny viden og indkredser problemstillinger.
■ Bidrager til strategiske beslutninger med alternative handlemuligheder.
■ Opleves meget brugervenligt, og der kan udveksles analyseskabeloner med øvrige KOMLIS kommuner.
■ Kan implementeres i kommunen på en måned.
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Derudover kan modulet optælle antal borgere i tidsperioder eller områder, med mulighed for fokus på familie, søskende, tilflyttere, fraflyttere, nyfødte, døde, adresseskift, kommuneskift med mere. Det er tillige muligt at få opgjort antal børn på en adressen, også når barnet er
over 18 år.
KOMLIS modulet Borger – sammenhæng til øvrige KOMLIS moduler
(Forudsættes installeret).
KOMLIS opsamler generelt data på tværs af alle fagområder. I relation
til KOMLIS modulet Borger sker det blandt andet ved at borgerinformationerne fra folkeregistret, der fremgår af modulet, kan overføres til de
øvrige KOMLIS moduler som delte dimensioner. Formålet er dels at
sikre, at informationerne i fagmodulerne er korrekte, dels giver det digital mulighed for at sammenholde information mellem folkeregistret
og registreringen i fagsystem, der indgår i fagmodulet. Et godt eksempel er at sammenholde folkeregistrets kommunale forhold 4 med betalingskommunen i fagsystemet.
En anden sammenhæng mellem Borgermodulet og de øvrige KOMLIS
moduler er, at ydelser modtaget af borgeren jf. registrering i kildesystem, der er hentet ind i fagmodulet, overføres til Borgermodulet (se
eksempel nedenfor). Formålet er at skabe én sammenhængende registrant på borgeren eller en gruppe af borgere, eksempelvis familien,
på demografi, eller geografi.
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KOMLIS Moduler (standarder)
■ FLIS
■ FLIS+
■ Økonomi
■ Indkøb
■ HR/Løn/Fravær
■ ESDH
■ Borger
■ Daginstitution
■ Skole
■ Udsatte børn og voksne
■ DUBU
■ Overførselsindkomst
■ Ældre
■ Asyl
■ Logning
■ CVR (på vej)
Moduler henter automatisk data fra fagsystemer. Opdateringsdato
og frekvens svarer til det aftalte i dataleveranceaftalen. Moduler kan
implementeres enkeltvis og flere ad gangen.
KOMLIS Brugeren
Alle der har brug for præcis og relevant information:
■ Politikere, direktion, øvrig ledelse, afdeling, institution,
sagsbehandler, controller, medarbejder m.v.
Adgang via rettighedsstyring - ingen personafhængighed.
KOMLIS Platform
Microsoft SQL Server 2016 Enterprise edition.
Anvendte snitflader i KOMLIS Borger
CSC DPR, LOIS LIFA.
Yderligere snitflader kan indarbejdes gennem aftalt udviklingsforløb.
KOMLIS – 5 testforløb
Alle moduler gennemgår følgende testforløb:
■ 3 testforløb i forbindelse med udvikling.
■ 1 testforløb i forbindelse med implementering.
■ 1 testforløb af kommunen efter implementering.

En sammenhængende registrant

Eksempler på nytteværdier i relation til KOMLIS modulet Borger
■ Man får overblik over kommunens borgere i fortid, nutid og fremtid
med afsæt i folkeregistrets data.
■ Andel af borgerne der modtager hjælp fra kommunen, fordelt på eksempelvis alder, distrikt eller postnummer (se kort nederst på siden).
■ Med fokus på ’borgeren i centrum’ er det muligt at se, hvor mange
eksempelvis sagsbehandlere den enkelte borger er i kontakt med.
■ Overblik over hvilke ydelsestyper borgeren modtager:

Herunder detaljerede oplysninger som pris, foranstaltningsparagraf, funktionsevne og matchkategori med mere.
■ Mulighed for at se hvilke kommunale indsatser der har båret frugt
og minimeret behovet for hjælp i en given periode.
■ Det kan vises hvilke ydelser og services forskellige grupper modtager. Det kan for eksempel være opgjort på:

Familier, indvandrere og enlige mødre eller fædre.

Adresser og eller på ’kommunehoppere'.
■ Mulighed for kontrol af om betalingskommune altid registreret korrekt i transaktionssystemet.

Synliggørelse af mangler opkrævning hos andre kommuner. Herunder om man får opkrævet følge ydelser.
■ Overblik over borgere der står forkert i folkeregistret på kommunale
forhold 4, der er indberettet af andre kommuner.

Sikring af at kommunen får opkrævet det de er berettiget
til i relation til udenbys borgere.

Løbende digital opfølgning på kommunale forhold 4.
■ Kombinationsmulighederne er uendelige, da alle data er til rådighed.
Andel af borgerne der modtager hjælp fra kommunen

KOMLIS – Typisk implementeringsforløb hos kommunen
■ Kickoffmøde med fælles projektplanlægning.
■ It-afdelingen opsætter servermiljø efter anvisning.
■ Workshop – opstart.
■ Workshop – aflevering.
■ Kundetest.
■ Idriftsættelse.
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