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Referat 2. Faggruppemøde A-bidrag 
 

Dato: 24. marts 2017 

Til stede: 

 KU: Karolus Petrussen – KAPT 

 KU: Marie Rødgaard –MARR 

 KU: Arnaaraq Dorph – ARDO 

 KU: Emilie Abelsen – EMAB 

 KIMIK- iT: Peter Trier 

 KIMIK- iT: Birte Kristensen 

Fraværende: 

 QA: Niels Kristensen - NIKR 

 SE: Anne A Dalbø - ANND 

 SE: Parnuuna Kanuthsen – PARK 

 KU: Uiloq Nielsen – UINI 

Formålet med dette andet faggruppemøde var, at KIMIK iT skal fremlægge ide til skærmbilleder og sikre sig 

at vi nu begynder at programmere samt stille opklarende spørgsmål. 

Før mødet var udsendt et dokument med skærmbillede-skitser. Vi gennemgik det og fik tilføjet og rettet 

nogle ting. Se punktet Skærmbillede-skitse på supportweb http://support.kimik-

it.gl/winfosupport/Udvikling/Design-dokumenter/BorgerserviceCenter/a-bidrag.aspx  (Design-dokument – 

Abidrag). Se kommentarer i Skærmbillede-skitse. 

 

 

Ang. konvertering af nuværende sager: Som udgangspunkt vil vi ikke konvertere de gamle sager, i så fald 

skulle man danne bogføringsposter. Men når der kommer en ny Tro og love erklæring første gang, så skal 
sagsbehandler oprette vedkommende i A-bidragssystemet.  
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A-bidragssystemet består af grundlæggende sager og deres tilhørende normalbidrag. En sag består mindst 

af et barn-cpr-nr. og et bidragsberettiget cpr-nr. Bidragspligtig er jo ikke altid kendt eller til stede.  

Vi skal få nogle økonomi-folk med til faggruppe-møde, f.eks. Pia Lund (PILU) fra KUjalleq. Birte skriver til Pia 
Lund og spørger om hun vil deltage 

Der mangler en side til udtræk af oplysninger til SKAT, men denne side skal først bruges i januar 2018. Her 

skal dannes de såkaldte A11 skemaer til både bidragspligtig og bidragsberettiget, som en del af opgørelsen 

til SKAT.  

KU vil sende et eksempel på en sag hvor der anvendes rekvisition.  

Det blev besluttet, at KIMIK nu begynder at programmere ud fra skærmbillede –skitser. 

 

Næste skridt: Om 3-4 uger vil vi fremvise nogle skærmbilleder der virker, evt. sætte i pilotdrift. Men 

det kan ikke forventes at disse skærmbilleder kan bruges i drift med det samme 


