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Referat 1.Faggruppemøde Familieøkonomi 
 

Dato: 24. maj 2016 

Til stede: 
 SE: Hans Jensen  - Fuldmægtig/Souchef- hanj@sermersooq.gl  

 SE: Kirsten H. Rasmussen - Fagkonsulent -kihe@sermersooq.gl 

 Peter Trier, KIMIK 

 Birte Kristensen, KIMIK 

Fraværende: 
 SE: Lykke Frank Hansen - Sagsbehandler - lyfh@sermersooq.gl 

 SE: Helene Jensen - Medhjælper - helj@sermersooq.gl 

 KU: Dina Dorph - Socialrådgiver Socialforvaltningen - Dido@kujalleq.gl  

 

Formålet med dette første faggruppemøde er at få svar på nogle vedrørende side 580. Forbedring af side 

580 skal helst føre til afskaffelse af de interne regneark som anvendes nu. Se 

..\Dokumenter\SE_Beregningsskema_takster\SE_beregningskema_2015.xlsm 

Spg: Hvordan foregår det praktisk med udfyldelses af skema side 580 ?  

Svar: I Sermersooq behandles alle ansøgninger om off. Hjælp i side 580 i Nuuk. F.eks. hvis en borger i 

Tasiilaq søger om trangsvurderet hjælp, så udfyldes et stykke papir med borgers oplysninger i Tasiilaq og 

sendes med email til Nuuk. I Nuuk behandler de sagen – på nuværende tidspunkt i et internt regneark. 

Dernæst overføres resultatet f.eks. til side 563 hvor der foregår udbetaling. 

 

Spg: Hvilken bekendtgørelse/lovgivning er den gældende på området? Har vi den korrekte 

vejledning/retningslinjer ? 

Svar: Hans Jensen , SE  er ikke 100% sikker på hvilken vejledning/retningslinjer som er gældende.. 

 

Der ønskes links til flere andre Winformatik sider så man kan udnytte  de informationer vi har i 

Winformatik.  En tidligere mail ..\Dokumenter\SE_mail_onsker_ beregningsskema.mht beskriver hvilke 

informationer der tænkes på : 

1. Fast dagssats som udgangspunkt for beregning. 
2. Man skal kunne taste ind, hvor mange dage beregningen omfatter 
3. Skal kunne tilpasse sig i forhold til antal logerende (lejekontrakt) -> kan vises 
4. Skal kunne tilpasse sig i forhold til antal børn + børnetillæg 

Side 580 har et felt til Antal Børn, og et felt til Børnebidrag/Børnetillæg 
5. Skal kunne vise hvor mange der bor på adressen -> kan vises 

Side 580 har en knap Husstand, der viser hvem der bor på adressen 
6. Der skal være en kobling til udbetalingssystemet -> kan vises (201) 
7. Skal kunne automatisk vise hvilken Matchgruppe -> kan vises (LED) 

mailto:-kihe@sermersooq.gl
../Dokumenter/SE_Beregningsskema_takster/SE_beregningskema_2015.xlsm
../Dokumenter/SE_mail_onsker_%20beregningsskema.mht
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8. Automatisk udregning for EL – hvis der er mere end en voksen 
9. Modtager ansøger Boligsikring – og hvor meget pr. måned? -> kan vises boligsikring/husleje 

Side 580 viser med rødt hvis der ikke er søgt boligsikring – og dermed indirekte (hvis der ikke vises 
noget rødt) at der er søgt boligsikring. Beløbet vises dog ikke. 

10. Modtager vedkommende Barselsdagpenge? -> kan vises 
11. Modtages der Arbejdsmarkedsydelse? – Også under sygdom mm.? 

Side 580 har et felt til indtastning af Arbejdsmarkedsydelse. Det skal dog udfyldes manuelt. 
12. Modtages der evt. børnebidrag (i fb. Med skilsmisse) -> kan vises ? se også punkt 4 

Side 580 har et felt til indtastning af børnebidrag. 
 

a) Desuden foreslår vi link til winformatik side 442 (Aktuel indkomst).  
b) Evt link til Pensionist-system 
c) Mht. ledighed foreslås disse oplysninger, som kan vises ud fra  personer over 18 år – eller kan slås 

op : 
1. Hvilken matchgruppe 
2. Næste kontroldato 
3. Aktuel karantæne 

 
Kommentarer med rødt er Birte’s kommentarer 
Vi kan sætte systemkonstanter som afgør om bruger af side 580 kan se andre oplysninger fra Winformatik 
side 201: social eller debitor 
 
Eksempel på beregning i side 580: 
Husstand består af: 

 Ægtepar (f.eks. en mand og en kvinde) står på lejekontrakt som lejere 

 Barn på 15 år 

 Barn på 19 år 

 En logerende 23 år 
 

Altså 4 voksne er 18 år eller derover i husstanden og så lægges en til; dvs. divisor = 5. 
En husstand med et ægtepar (=to voksne), 1 barn >= 18 år og en logerende, giver 4 personer over 18 år. Så 

lægger vi en til. Det giver en divisor på: 4+1 = 5.  

Divisor er det tal som man dividerer med. 
 
Fordeling bliver således:  

 Ægteparret får deres antal + 1. Altså 2+1. Dvs. ægtepar får 3/5 af udgifter til boligudgifter dækket 

 Barn på 15 år får ingenting, for han er under 18 år. 

 Barn på 19 år får 1/5 udgifter til boligudgifter dækket 

 Den Logerende får 1/5 udgifter til boligudgifter dækket 
 
Person(er) som har lejekontrakt får deres antal + 1 til dækning af udgifter. 
Personer som er en økonomisk enhed behandles hver for sig på side 580, i sit eget skema/udskrift. 
Dvs. der udarbejdes tre skemaer: 
 

 Ægteparret får et skema tilsammen – de er en økonomisk enhed 

 Den 19-årige får et skema 

 Den logerende får et skema 
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Boligudgifter er: Husleje, elregning, skorstensfejning, renovation, vand, forsikring (?)  altså udgifter vedrører 
boligen. 
 
MEN skal den logerende have en lejekontrakt – har en logerende altid en lejekontrakt, kan sagsbehandler 
kræve at den skal fremvises? 
Betaler den 19-årige nødvendigvis for at bo hjemme ? Skal han så have støtte fra kommunen ? 
 
Eksempel 2 
To ægtepar som deler lejlighed. Ægtepar A står på lejekontrakt, ægtepar B står ikke på lejekontrakt. 
Divisor = 5, for der er 4 personer i husstand som er over 18 år. Og så lægger vi en til. 
Ægtepar A får 3/5 af boligudgifter dækket, for der er to personer og de står på lejekontrakt. 
Ægtepar B får 2/5 af boligudgifter dækket. 
 

 Ægtepar A  får et skema tilsammen – de er en økonomisk enhed 

 Ægtepar B  får et skema tilsammen – de er en økonomisk enhed 
 

  
 
Hvis man bor i Bokollektiv, så kan der tegnes en genpartsaftale 
Eksempel 2 skal forklares yderligere på et senere møde 
 

Næste skridt: 
Birte vil komme med et forslag på side 580 som indeholder flest mulige ovenstående punkter til forbedring. 
Dernæst indkaldes til nyt faggruppemøde  

 
 

 


