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NOTAT 

 

PL-regulering i FLIS 

Med release 1.3 af FLIS d. 5. august 2013 blev det muligt at PL-regulere 
(pris- og lønregulere) de økonomiske nøgletal. PL-reguleringen sikrer en 
mere reel og lettilgængelig sammenligning af økonomiske nøgletal over år. 
 
Det er valgt, at PL-reguleringen i FLIS er afgrænset til, at nøgletallene kan 

opreguleres til PL-niveauet for det indeværende regnskabsår. Metoderne til 
udregning af pris- og lønskønnene er uddybet i KL’s budget-vejledningsskri-
velse G.1-1: Generelle forudsætninger for budgetlægningen. 
 
I FLIS findes følgende fem typer af PL-regulering: 

 Service ekskl. overførsler 
 Service inkl. overførsler 
 Anlæg 
 Satsregulering 
 Regional PL  

 
KL har for de enkelte nøgletal afgjort, hvilken PL-regulering, der er relevant 
at anvende. I benchmarkingoversigterne kan der ikke ændres på dette valg. 
Dog er det muligt at arbejde videre med egne tal i analyseoversigterne, hvor 
brugerne selv kan vælge type af PL-regulering. 
  
På følgende sti finder du en oversigt over de aktuelle PL-reguleringer, som 
de økonomiske nøgletal opregnes med, når PL-regulering tilvælges i FLIS: 
 
https://www.eflis.dk/sites/vejledning/dokumentation/Sider/Oekonomi.aspx 
 
PL-reguleringerne vil blive opdateret hver sommer, når KL lancerer nye PL-
skøn i forbindelse med udgivelsen af budgetvejledningsskrivelse G.1-3.   
 
Hvordan PL-reguleres tal i FLIS i benchmarkingoversigter?  
I benchmarkingoversigten for økonomi er der indsat et filter ”Automatisk PL-
regulering”. Valgmulighederne er ”Ja” eller ”Nej”. Dette tydeliggør, at PL-re-
guleringstype som nævnt er truffet. Man kan som bruger blot vælge, om re-
guleringen skal finde sted eller ej. 
  
For tal der ikke er relevante at PL-regulere med en af de ovenstående PL-
reguleringer, påvirkes tallene ikke ved valg af automatisk PL-regulering i 
filtret.  
 
Filtret er som udgangspunkt sat til, at der ikke PL-reguleres.   
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Udklip fra Økonomi benchmarkingoversigt 

 
 
Hvis man vælger at PL-regulere tallene, vil de relevante tal ændre sig i både 
tabeller og grafer på benchmarkingoversigten. Alle viste nøgletal på bench-
markingoversigten påvirkes da af brugerens valg i filtret om PL-regulering, 
såfremt nøgletallet er relevant for PL-regulering. 
  
Hvordan PL-reguleres tal i FLIS i analyseoversigter?  
Modsat benchmarkingoversigterne er det i analyseoversigterne muligt for 
brugerne selv at vælge, hvilken PL-regulering der skal anvendes til et givent 
tal. 
  
Dette valg træffes ved hjælp af filtret ”Manuel PL regulering” til højre på ana-
lyseoversigten. Her kan man vælge henholdsvis ”Service Eksl Overførsler”, 
”Service Inkl Overførsler”, ”Anlæg”, ”Satsregulering”, ”Regional” og ”Ikke op-
regnet”. PL-reguleringen vil som på benchmarkingsiden altid være til nyeste 
PL. 
  

Udklip fra analyseoversigten ”Udgifter pr. borger”  

 
 

  



Dato: 6. oktober 2017 
 
Sags ID: SAG-2015-05002
Dok. ID: 2419378 
 
E-mail: SBPE@kl.dk 
 
 
www.kl.dk 
Side 3 af 3 

NOTAT 

 

Hvilken PL-regulering er anvendt?  
Ved at trykke på ”definition” ud for et nøgletal, kan man se, hvilken PL-regu-
lering der er valgt for det givne nøgletal. 
  
Spørgsmål og kommentarer til PL-regulering i FLIS kan rettes til Søren Bo 
Peterson (sbpe@kl.dk / 3370 3959). Ved tekniske problemer i FLIS kontakt 
Netcompanys FLIS hotline: servicedesk@netcompany.dk / 3311 4047. 


