
Referat af 1. Faggruppe-møde Pension beregner  

 

Dato: Fredag 23. mart 2018  

 

Til stede:  

- KU: Darius Sobczynski (daso) 

- KU: Larseraq Poulsen 

- Marcus Morsel Carlsen, Departementet for sociale anliggender m.m. 

- Kimik iT: Peter Trier (pt) 

- Kimik iT: Mujo Subasic (mujo) 

 

Det første faggruppemøde for Beregning af pension. 

På baggrund af vedlagte dokumentation og et afholdt formøde har Kimik iT udarbejdet en demo der skal 

gennemgås. Se forside af designdokument. 

Formålet med dette første faggruppemøde er at få svar på nogle spørgsmål vedrørende demo og få samlet 

en faggruppe med medlemmer fra forskellige kommuner.  

Dagsorden: 

1. Gennemgang af forside 

2. Gennemgang af resultatet’s side 

3. Høringsmateriale tidligere fremsendt fra departementet 

1. Antal børn som pensionisten kan modtage børnetillæg for 

2. Et skærmbillede, der oplyser om mellemregningerne og resultatet 

Væsentlige ændringer og afklaring:  

1) Forside 

Der skal laves ændringer på felter med røde firkanter på billedet: 

1. "drop-down" menu Pension type  

2. "drop-down" menu  (FP) Niveau 

3. Indtastningsfelt Tildelt dato 

 



Ad 1) Pension type:  

Når man har valgt Alderspension skal felter (FP) Niveau og tildelt dato være skjult fra siden. 

Ad 2) (FP) Niveau:  

 Til eksisterende valgmuligheder skal der tilføjes procent % del:  

 Højeste 0 – 25 % arbejdsevne 

 Mellemste 26 – 50 % arbejdsevne 

 Laveste 51- 75 % arbejdsevne 

 

 

Ad 3) Tildelt dato: Dagens dato skal sendes hvis feltet ikke er udfyldt.  

 

2) Resultat side 
- På resultatets side skal der komme et nyt visningsfelt mellem Paragraf og Grundbeløb og den skal 

vise brugernes inputfelters værdier fra forrige side:  den valgte pensionstype, fødselsdato og B-

indkomst. 

- Der skal vises oplysninger om mellemregningerne og Kimik iT skal komme forslag. 

- Link til børnetillæg skal også vises så det er muligt for borgerne at finde flere detaljer.  
 

3) Høringsmateriale fra departementet  
Der er især blevet diskuteret om disse to emner fra høringsmaterialet: 

 Antal børn som pensionisten kan modtage børnetillæg for 

 Beløb for grundpension og tillægspension før aftrapning  

Der er besluttet at man ikke skal medtage børnene i beregningen. Man skal give 
pensionisten mulighed via link til børnetillæg på resultatets side selv at undersøge hvor 
store tillæg han kan opnå. 

Beløb før aftrapning skal også vises på resultatets side. 

Spg: Dariusz har stillet spørgsmål om hvem der skal stå for reklamen af sådan et produkt. 

Svar: Peter har henvist til Sullissevik.gl da det er borgeren der kan lave et beregning. 

Næste skridt:  

- Der skal oprettes en demo side som er tilgængelige for alle faggruppemedlemmer. 


