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Referat 1. Faggruppemøde A-bidrag 
 

Dato: 27. februar 2017 

Til stede: 

 KU: Marie Rødgaard –MARR 

 KU: Arnaaraq Dorph - ARDO 

 KU: Karolus Petrussen – KAPT 

 QA: Niels Kristensen - NIKR 

 KIMIK- iT: Peter Trier 

 KIMIK- iT: Birte Kristensen 

Fraværende: 

 SE: Anne A Dalbø - ANND 

 SE: Parnuuna Kanuthsen – PARK 

 KU: Emilie Abelsen – EMAB 

 KU: Uiloq Nielsen - UINI 

 

Formålet med dette første faggruppemøde var, at faggruppe-medlemmerne skulle fortælle om hvordan 

sagsbehandling af A-bidrag foregår i dag hos dem, samt KIMIK iT skulle stille opklarende spørgsmål. 

Der eksisterer en side i Winformatik (side 260 ) som kun SE bruger til A-bidrags sagsbehandling. 

Kujalleq fortalte at de gør således: Borger (typisk en mor) kommer med en bidragsresolution og ansøger 

om A-bidrag. KU bruger en skabelon således at der dannes et udgiftsbilag for den bidragsberettigede. 

Resolution og udgiftsbilag er scannet ind og ligger på K-drevet og i en fysisk mappe. Arbejdet ligget mest 

hos bogholderiet, som sørger for bankoverførsel til bidragsberettiget.  

KU vil sende den skabelon som bruges i sagsbehandling.  

Qaasuitsup fortalte at de gør således: Fra Sullissivik eller fra email modtages en ansøgning om A-bidrag. De 

undersøger om barn allerede har en sags-mappe på K-drev, ellers oprettes den.  De udfylder en blanket (se 

under designdokumentet, Referencer ”Skema QA-sagsbehandling”) med stamoplysninger samt en blanket 

til en udgiftsordre.  Den udfyldte skabelon printes ud og anvises og attesteres af to personer. Den scannes 

og gemmes på w-drev. Der bogføres i Ilulissat i bogholderiet – som foretager bankeoverførsel til 
bidragsberettiget.  

Spørgsmål fra KIMIK: 

1) Spørgsmål : Hvis et par endnu ikke er separeret, men den ene (f.eks. far) er flyttet: kan moderen så 

modtage A-bidrag? 

Svar: Der skal altid foreligge en resolution, før der udbetales, bortset fra hvis forældrene er døde.  

 

2) Spørgsmål: Set i lovgivningen Kap 5: Sociale udvalg kan skønne at udbetalinger skal ske med kortere 

interval end et halvt år – hvordan håndterer I det:  
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Svar: KU svarer at de har halvårlig, kvartalsvis og månedlige rater. Den halvårlige rate er  6000 kr. 

Der skrives en regning til bidragspligtig hver gang der udbetales til bidragspligtig. F.eks. hvis der 

udbetales hvert kvartal til bidragsberettiget, så sendes der samtid en regning til  bidragspligtig. 

Udbetaling kan også være som rekvisition. F.eks. ved udbetaling for et kvartal kan der udbetales 

1500kr i kontanter og 1500kr i rekvisitioner. Ligeledes hvis der udbetales pr. måned, så får 

bidragspligtig en regning hver måned. 

 

3) Spørgsmål: Hvordan søger I det nuværende system, f.eks. efter et barn? 

Svar: Side 201 og 578 (notater) og på k-drev- hver bidragsberettiget (mor) har en mappe og der er 

sagsmapper for børn 

 

4) Spørgsmål: F.eks. en person flytter til byen 4 måneder efter barns fødselsdag: så er der kun to 

måneder til halvårsdagen. Hvordan beregnes:  Får barn så (6000/6) * 2 = 2000 kr.? 

Svar: A-bidrag betales forud, så de ved hvor langt der er betalt frem til. Ellers kan sagsbehandler 

ringe den kommune som bidragspligtig kommer fra og spørge. 

 

 

5) Spørgsmål: Danner I lister til Skattestyrelsen over hvor meget bidragsberettiget og bidragspligtig 

har henholdsvis modtaget og betalt? 

Svar:  Nej det gør kommunerne ikke af sig selv. På anmodning fra bidragspligtig sendes et 

kontoudtog til ham. Der sendes brev til bidragspligtig hver gang han/hun skal betale A-bidrag. 

Peter Trier nævnte at det vil være en fordel at Skattestyrelsen kender oplysninger, så kan d isse 

oplysninger også fortrykkes på selvangivelsen. Peter opfordrer kommunerne til at foretage 

udskrivning af A-bidrag til Skattestyrelsen (se side 264). 

 

6) Spørgsmål: Skal moderen have et brev om at hun har fået tildelt/ikke-tildelt et beløb?  

Svar: Nu for hun ikke kvittering, men venter på at beløbet kommer på bankkonto. Det kan evt. 

være relevant at hun får brev – i et nyt system. 

 

Spørgsmål: Ved bogføring hvordan sker mht. godkendelse? Skal nogen godkende beregninger? 
Svar: To skriver under på udgiftsordrer, svarer til at der attesteres og anvises 

Andre bemærkninger. 

I nye system: Vis om bidragsberettiget er separeret – kan nu ses i side 105 

Ved søgning: se på side 201 og 578 (notater) 

Niels fra QA nævnte at så meget som muligt skal gøres elektronisk. Der er også enighed om man vil undgå 
udgiftsbilag. 

Næste skridt: Peter og Birte tænker lidt videre over : 

 Om elektronisk bilagshåndtering kan anvendes 

 Hvordan en A-bidrags anmodning bliver til en bankoverførsel 

 Hvordan vi udtrækker oplysninger til Skat  

Så indkalder vi til nyt møde snarest 


