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Referat af 2. faggruppemøde Beregning af Boligsikring Reform 2016 
Dato: fredag 27. november 2015 

Til stede:  

 KU: Marie Rødgaard – (marr) 

 QE: Mona Davidsen (moda) 

 QE: Sara Poulsen (sarp) 

 QE: Rita bornhuus (ribo) 

 QE: Sara-Louise B. Rosing (sabr) 

 SE: Ulrik Albrechsen (ulal) 

 SE: Anne a Dalbø (annd) 

 SE: Leila Lutzen (lalu) 

 QA: Grete Street (grs) 

 QA: Paula Poulsen (pp) 

 QA: Darius Sobczynski (daso) 

 KIMIK iT: Peter Trier (pt) 

 KIMIK iT: Minna Laurtisen (mbl) 

 KIMIK iT: Birte Kristensen (bk) 

 

Formål med møde er at vise, hvilke ændringer Boligsikrings-reform medfører på sider i Winformatik  570D. 

Ting der skal gøres op til Årsskiftet mellem 2015 og 2016: 

1) Husleje-filer fra Ini og Iserit: vigtig at checke at det er de korrekte filer der er indlæst for år 2016. 

Det undrer at der ikke er huslejestigninger (?).  

 

2) Års-rulning: KIMIK mangler aktuelle indkomst på borgere for at beregne boligsikringer for år 2016. 

Bemærk for boligsikringer år 2015 anvendes Skattepligtig indkomst, for boligsikringer år 2016 

anvendes aktuelle indkomst. Evt kan KIMIK (BK) foretage rulning til et nyt år -> 2016. 

 

3) Advis-liste: Der er kommet et ønske (Krav?) fra Emil Garney: Der skal udskrives Advis-liste til 

sagsbehandlere hvis ændringer i husstandsindkomst er større end 7000 kr. Sagsbehandler skal så 

tage stilling til om boligsikring skal ændres. Der må ikke ske en automatisk justering af boligsikring. 

Advis-liste implementeres tidligst i januar 2016. 

 

4) Side 570D: i Sektion Husstanden Oprindelig var der en overskriv-kolonne, denne implementeres 

evt. først i 2016. Ændring i sektion ”Husstanden” fra 2015 til 2016: 

 

2015:  kolonne ”Skpl. Ind.” (Skattepligtig indtægt) ændres til ”Aktuel Ind.” (aktuel indkomst)  

2016: kolonne ”Pensionist?” vises og angiver om person i husstand er pensionist 

Kolonne ”Forventet” bevares i hvert fald i januar 2016, derefter forsvinder den måske.. 
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Side skat/442: udbygges med Aktuel indkomst 

 

Evt. nyt møde d. 7. december 


