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KOMLIS Daginstitution
Giver overblik og grundlag for benchmarking

Modulet giver mulighed for at se på alt fra det enkelte barn til det samlede
institutionsområde. Det er muligt at sammenholde oplysninger om for eksempel
normeringer, børn opgjort på alder og fravær blandt medarbejderne.
Generel information - KOMLIS

Specifik information – KOMLIS Daginstitution
Indhold i Daginstitution
KOMLIS modulet Daginstitution indeholder oplysninger fra kommunens daginstitutionssystemet. Disse bliver sammenkørt med oplysninger om økonomi og oplysninger om medarbejderen, omkring blandt
andet løn og fravær.
Blandt de oplysninger man kan hente, er oplysninger om barnet (borgeren), alder, moderen, indmeldelsesdato, udmeldelsesdato, pasningsmodul, ventelisteelementer, normeringselementer, distriktet, institutionen, kontoplan, betalingskommune, driftsherrekommune og
fremmed kommune elementet. Derudover kan modulet opgøre antallet af børn, helårspersoner, fuldtidspersoner, deltidsbørn, antal institutioner, antal pladser og belægningsprocenter.

KOMLIS (Analyse, indsats, effektmåling og ledelsesinformation)
■ Er stærk information i èt 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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Der er skabt sammenhæng til strukturen i:
■ KOMLIS modulet Økonomi - hvorved forhold som udgift pr. institution og udgift pr. barn samt helårsperson bliver beregnet.
■ KOMLIS modulet HR/Løn/Fravær - hvorved der kan ske en kobling til
normtimer og fraværstimer med mere i lønsystemet.
Dette forudsætter at KOMLIS modulerne Økonomi og HR/Løn/Fravær er
installeret.
Overblik over økonomi og antal børn på udvalgt institution
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KOMLIS Moduler (standarder)
■ FLIS
■ FLIS+
■ Økonomi
■ Indkøb
■ HR/Løn/Fravær
■ ESDH
■ Borger
■ Daginstitution
■ Skole
■ Udsatte børn og voksne
■ DUBU
■ Overførselsindkomst
■ Sundhed
■ 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 Daginstitution
KMD Daginstitution herunder venteliste, indmeldte og normering sammenkørt med økonomi, HR/Løn/Fravær og med nøgler til øvrige
KOMLIS moduler.
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.
KOMLIS – Typisk implementeringsforløb hos kommunen

KOMLIS modulet Daginstitution – sammenhæng til øvrige KOMLIS
moduler (Forudsættes installeret).
KOMLIS opsamler data på tværs af alle fagområder. I relation til
KOMLIS Daginstitution sker det blandt andet ved at borgerinformationer fra folkeregistret automatisk overføres til daginstitutionsmodulet.
Afledt er det muligt at sammenholde data mellem folkeregistret og
daginstitutionssystemet. Et eksempel på dette er folkeregistrets kommunale forhold 4 (betalingstilsagn) og betalingskommunen i daginstitutionssystemet.
Tilsvarende er det muligt at se familiære sammenhænge, herunder de
ydelser der modtages og de indsatser, der er iværksat hos familien. Et
eksempel kan være en familie med flere børn, hvor det er muligt at
følge ydelser i relation til barnet og dets søskende, herunder plads i
daginstitution, særlige foranstaltninger (forbyggende/anbragte), skoleforhold, specialundervisning med mere – alt dette i én og samme
analyse.
Eksempler på nytteværdier i relation til KOMLIS modulet Daginstitution
■ Opgørelse på institutions- og eller medarbejderniveau af eksempelvis lønnen fordelt på lønarter, fravær med mere.
■ Prisen pr. barn pr. institution til brug for benchmarking mellem institutionerne.
■ Overblikket over distriktets borgere/børn i fortid, nutid og fremtid:

Fødsler og deraf forventet kommende indskrivninger og
ventelister.

Andel af børn der ikke benytter institutionsmuligheden.

Normering, indskrivning og ventelister pr. institution eller
total set i kommunen – over tid eller vist i GIS.
■ Samlet overblik over barnets eller familiens kommunale ydelser og
indsatser, der er iværksat for at de bliver selvhjulpne. Dette kan for
eksempel kobles til familiens flyttemønstre inden for kommunen eller mellem kommuner.
■ Effektmåling og resultatmæssige sammenhænge, hvor det er muligt
at se:

Sammenhæng til udsat skolegang, senere omgængere og
karaktergennemsnit.

Pinden ovenfor set i sammenhængende med bopælsdistrikt eller socialt distrikt.
■ Geografisk eller demografisk præsentation af kommunens børn i udvalgte aldre – gerne med samtidig udvikling over tid.
■ Overblik over mer eller mindre forbrug i forhold til budgettet.
■ Det forventede regnskab set i forhold til tidligere forbrugsprocenter
og sammenhæng til løndele på de enkelte medarbejdere.
■ Kombinationsmuligheder er uendelige, da alle data er til rådighed.
Top 10 - Børn pr. distrikt – vist på kort

■ Kickoffmøde med fælles projektplanlægning.
■ It-afdelingen opsætter servermiljø efter anvisning.
■ Workshop – opstart.
■ Workshop – aflevering.
■ Kundetest.
■ Idriftsættelse.
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