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KOMLIS Udsatte børn og voksne 
Medvirker til bedre styring af et komplekst område 

 

Bedre grundlag for styring på alle niveauer, fra det politiske niveau og hele vejen med 
på sagsbehandlerniveau. Giver et bedre beslutningsgrundlag i forhold til fastlæggelse 
af politiske målsætninger for indsatser, hyppigere digital opfølgning samt fokus på  
effekt af indsatserne. 

 

 

Generel information - KOMLIS 

 
KOMLIS (Analyse, indsats, effektmåling og ledelsesinformation) 

■ Er stærk information i ét system. 

■ Opsamler data på tværs af alle fagområder.  

■ Skaber sammenhæng mellem økonomi, mængder/helårsperso-

ner, aktivitet, indsats og effektmåling.  

■ Synliggør registreringspraksis, god/dårlig kultur, ledelsesperspekti-

ver m.v. 

■ Effektiviserer gennem digitalisering (herunder nedlægger regne-

ark og tunge manuelle processer). 

■ Giver faktuel (ikke myte) og hurtig status om resultater. 

■ Skaber et godt styringsmæssigt overblik og bedre beslutnings-

grundlag.  

■ Synliggør fremdrift i forhold til bl.a. indsats og effekt. 

■ Skaber ny viden og indkredser problemstillinger.  

■ Bidrager til strategiske beslutninger med alternative handlemulig-

heder. 

■ Opleves meget brugervenligt, og der kan udveksles analyseskabe-

loner med øvrige KOMLIS kommuner. 
■ Kan implementeres i kommunen på en måned. 

 Specifik information – KOMLIS Udsatte børn og voksne 

 

Det specialiserede social- og handicapområde ligger i et krydspres mel-

lem flere faktorer: 

■ Området har gennem en længere årrække været kendetegnet af 

vækst i udgifterne. 

■ Registreringspraksis er ofte mangelfuld, hvilket gør det svært at 

styre området. 

■ Området er meget komplekst, og en forudsætning for styringen af 

det er, at man hele tiden har tilgængelige data vedrørende aktivite-

ter og økonomi. Samtidig bidrager det til, at man får et overblik over 

området.  

■ Mangel på digitale værktøjer, der kan koble de nødvendige informa-

tioner om borgeren, på tværs af fagsystemer og administrative sy-

stemer.  
 

Det manglende datagrundlag gør blandt andet, at:   

■ Mange kommuner fortsat alene fremskriver sidste års budget, uden 

fokus på de faktiske udgifter på området. 

■ Kommunerne generelt alene fastlægger overordnede politiske mål-

sætninger for indsatsen uden at opstille konkrete måltal. 

■ Det er svært at følge op på effekten af de enkelte indsatser. 
 

På den baggrund er KOMLIS modulet Udsatte børn og voksne udviklet i 

samarbejde med flere kommuner.  

 

Indhold i Udsatte børn og voksne 

Modulet indeholder informationer fra kildesystemerne KMD Børn og 

Voksne og AS2007. Data sammenkøres blandt andet med oplysninger 

fra KOMLIS modulet Økonomi. Ønsker man tillige data fra DUBU, så 

henvises til produktbladet DUBU, hvor data fra dette system er koblet 

på KOMLIS modulet Udsatte børn og voksne.  

 

Man kan hente oplysninger om bevillingsdato, målgruppe, foranstalt-

ning, anbringelsesform, plejefamilie og/eller firma, antal vederlag, tak-

ster, kommune, område, kontoplan, sagsbehandler, start- og slutda-

toer og meget mere. Hvis man har KOMLIS modulet Borger vil man til-

lige kunne få alle oplysningerne ind om den enkelte borger fra folkere-

gistret – se særskilt produktblad vedrørende KOMLIS modulet Borger. 
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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 Udsatte børn og voksne 

KMD Børn og Voksne, CGI AS2007 samt DUBU hvis det ønskes – sam-

menkørt med KOMLIS økonomi. 

 

Yderligere snitflader kan indarbejdes gennem aftalt udviklingsfor-

løb. 

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 

■ Kickoffmøde med fælles projektplanlægning. 

■ It-afdelingen opsætter servermiljø efter anvisning. 

■ Workshop – opstart. 

■ Workshop – aflevering. 

■ Kundetest. 
■ Idriftsættelse. 

 
 

Hertil kommer en række beregningsfelter grupperet mod sagen, foran-

staltningen, ydelsen, borgeren, pladsoplysningen, afregningen, bud-

getark og disponering. Disponeringen er udformet i direkte forlæn-

gelse af både KMD Børn og Voksne og AS2007, og det er muligt at 

komme ned på borgerens cpr-nummer. 

 
KOMLIS modulet Udsatte børn og voksne – sammenhæng til øvrige 

KOMLIS moduler (forudsættes installeret). 

 

KOMLIS opsamler generelt data på tværs af alle fagområder. I Udsatte 

børn og voksne er skabt sammenhæng til:   

■ KOMLIS modulet Økonomi, hvorved der er fuld sammenhæng mel-

lem fagsystem og kontoplanen i KOMLIS modulet Økonomi, herun-

der de beløb der er disponeret og effektueret. Det muliggør, at sags-

behandleren kan følge egne sager, disponering og over-/underfor-

brug på den enkelte borger og summet op til områdets samlede di-

sponering/budgetforbrug. 
■ KOMLIS modulet Borger. Der opstår hermed et samspil mellem fol-

keregistret og Udsatte børn og voksne modulet. Formålet er blandt 

andet at kunne analysere på familieforhold og flyttemønstre. Det 

skaber også mulighed for digitalt, at sammenholde information 

mellem folkeregistret og registreringen i kildesystemet (KMD Børn 

og Voksne eller AS2007) omkring betalingskommune. Dermed kan 

man få et overblik over, om man får hentet de penge hjem, man har 

krav på, i forhold til borgere fra andre kommuner.  

 

Fokus på overgangen fra barn til voksen (16-19 årige) koblet med 

blandt andet foranstaltning, katalogydelse og sagsbehandler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksempler på nytteværdier i relation til KOMLIS modulet Udsatte 

børn og voksne 

■ Samlet overblik over området på tværs af systemer.  

■ Budget udarbejdet på baggrund af faktuelle forhold og ikke blot 

som en fremskrivning. 

■ Bedre grundlag for at fastlægge politiske målsætninger, med afsæt i 

valide og opdaterede oplysninger. 

■ Mulighed for måling af effekt med henblik på bedre faglig og økono-

misk styring. 

■ Mulighed for hyppigere og digital opfølgning. 

■ Kan medvirke til at sikre en god overgang, når borgeren går fra bør-

neparagraffer til voksenparagraffer – se eksempel ovenfor, hvor data 

er scrambled. 

■ Kombinationsmulighederne er uendelige, da alle data er til rådig-

hed.  
 

 


