
Mødedato: 18-05-2017 13:30
Placering: Mødetelefonen
Link til Outlook-element: klik her

Invitationsteksten
Indhold

Kristian Reesen Skouboe (Mødearrangør)

Peter Trier (Accepteret i Outlook)

'annd@sermersooq.gl' (Afvist i Outlook)

'park@sermersooq.gl' (Afvist i Outlook)

'emab@kujalleq.gl'
'uini@kujalleq.gl' (Accepteret i Outlook)

'kapt@kujalleq.gl' (Accepteret i Outlook)

'marr@kujalleq.gl'
'ardo@kujalleq.gl'
'pilu@kujalleq.gl'
'nikr@qaasuitsup.gl'

Deltagere

Overdrages udvikling af systemet til Kristian Reesen Skouboe•

▪ På normalbidraget skal der være en kontrolleret dokumentation … 
▪ Normalbidrag: Mulighed for at sætte hak i dette. 
▪ A-bidrag Ret og Opret:  Evt. vise oplysninger om anbragte børn

Barnet er ikke anbragt i pleje med adoption for øje og forældremyndighedens 
indehaver(e) har afgivet skriftligt samtykke til adoptionen 

•

▪ Normalbidrag: Mulighed for at sætte hak i dette. 

Barnet ikke af det offentlige er anbragt uden for hjemmet efter forordning om hjælp 
til børn og unge, eller i øvrigt fuldt ud forsørges af det offentlige

•

Præsentere kørende prototype til A-bidrags-løsning for jer. Samt høre jeres mening om 
evt. valideringsregler i systemet for:

•

Dagsorden:

Systemet sættes i pilot-test i KU.  Side 585. I den kommende uge. 

Normalbidrag : Historik --- Startdato og sorteret efter startdato..  Periodelængde … 
Periodelængde: Normalbidrag 6 mdr eller 1 år (mødereferatet) 

Folkeregister 
Doku

Hjælpesider laves senere 
Brugervejledning laves senere

- Efterlyse hvordan det bogføres
- Fik et svar fra QA: Gik på hvis månedvis på 1000 kr. og udbetalt 500 kontakt og rekv på 

500, så laver man to regninger. Én på 500 til udbetaling, og én når rekvisitionen kom 

Spørgsmål vedr. rekvisition fra sidste gang:

3. Faggruppe-møde A-bidrag
18. maj 2017 12:08
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500, så laver man to regninger. Én på 500 til udbetaling, og én når rekvisitionen kom 
tilbage fra Brugs.

- Det er lidt uheldigt, man ligeså godt nøjes med at sende én regning til bidragspligtig på 
1000 kr.

- Så hensætte 500 kr. på rekv. På en art, og så bruge den når den kommer fra Brugs.

- Hvordan hos jer i KU: Vi plejer at lave artnummer for bogføring med rekvisition. Den plejer 
at være med når vi laver en regning til bidragspligtig. Der er kun én regning hos os. Det 
plejer vi at gøre. 

- Det er sådan vi anbefaler at det skal gøres i bogføring. 
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