
Referat faggruppe- møde 9. december 2015 
 

Til stede: 
 SE: Anne a Dalbø – ANND 

 SE: Vera Sandgreen Olsen - VSAO 

 QA: Maria Jeriamiasen - maje 

 QE: Sara Louise Brandt Rosing - sabr 

 QE Heidi Løvstrøm - hedl 

 QE:  Sara Poulsen – sarp 

 KU: Marie Rødgaard - marr 

 KIMIK iT:  Rasmus Thygesen – rath  

 KIMIK iT: Birte Kristensen – bk 

 

Det tredje faggruppemøde for Beregning af Barselsdagpenge. 

Siden sidst: Pga. travlhed med Pension og Boligsikring (Reform 2016) har faggruppemedlemmerne ikke haft 

tid til at afprøve den prototype som Rasmus har sat i pilot-drift. Med undtagelse af Dorthe Kristiansen DKRI, 

som har afprøvet en del og som var godt tilfreds. De øvrige faggruppe-medlemmer udtrykker også stor 

tilfredshed med produktet.  

Der ønskes at Barselsdagpenge-system kan foretage en særlig beregning, hvis man har orlov fra skole. 

Systemet kan dog bruges idet man kan overskrive det foreslåede beløb i siden. 

På side 555A ønskes Excel-knapper ved siden af tabeller (Moder, Fader, Sagshistorik), så data nemt kan 

overføres til Excel og dermed bruges i andre del-systemer. Excel udtrækket skal have navn på format 

cpr_Navn. Eksempel:  ”1905990559_PeterTrier” 

På slut dato skal også angives klokkeslæt. 

Brev-genererings-delen mangler. Vi vil forsøge at få den lavet snarest. 

Rasmus har sidste dag i KIMIK onsdag  16. december 2015.  Derefter overtager Birte systemet. Men 

faggruppen blev gjort opmærksom på, at udviklingen afhænger af hvordan KAQA-gruppen prioriterer 

ressourcer. 

Hvordan sende til Lønkontoret: de sender en sag ad gangen. 

Vi blev enige om, at dette møde skulle være et kort møde fordi alle stadig har meget travlt med Pension og 

Boligsikring her til årsskiftet. 

Rasmus og Birte har stillet i udsigt, at system kan tages i brug i begyndelsen af januar 2016. Dette må 

revideres og forventet ibrugtagning er nu ultimo januar 2016. 

 

 

Næste møde : onsdag 13. januar 2016 



 


