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Mødedato: 22-03-2016 13:00 
Invitationsteksten 

Projekt-hjemmeside: 
http://support.kimik-it.gl/winfosupport/Udvikling/Design-
dokumenter/soc/pension/Reform2016/Default.aspx  
Skitse: 
http://support.kimik-it.gl/winfosupport/Udvikling/Design-
dokumenter/soc/pension/Reform2016/TegningAktuelIndk.pdf 
  
Deltag i mødet ved at ringe til 34 20 07, og indtast konference-id: 817334 efterfulgt af # 
I starten af mødet fremsendes email vedr. opkobling på TeamViewer, hvor KIMIK vil fremvise 
materiale.  
  
Dagsorden: 
 Gennemgang af ændringen af side 900 således at en sagsbehandler kan beslutte om en 

ændring i aktuel indkomst er så væsentlig at den skal slå igennem i pensionsberegningen. 
 Brev til pensionist vedr. ”væsentlig ændring af indkomst”. Forslag: 
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Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga 
Med venlig hilsen / Sincere Regards 
  



Peter Trier 
  

 
  
  
  
  
  

Deltagere 
Peter Trier (Mødearrangør) 
Regine Benjaminsen 
'marr@kujalleq.gl' 
'kabe@kujalleq.gl' 
Hans Jensen (hanj@sermersooq.gl) 
'jej@sermersooq.gl' 
'siha@sermersooq.gl' 
'grla@qeqqata.gl' - Grete Larsen 
Dariusz Sobczynski (daso@qaasuitsup.gl) 
Kesia Rasmussen (kera@qaasuitsup.gl) 
Kristian Reesen Skouboe 
Kathrine Holm Kleist (kahk@kujalleq.gl) 
Debora (KU) 
  
  

Referat fra mødet: 
  

Side 900 gennemgang 
Hvis man går ind på Advisliste på side 903, så kan man finde dem der skal gennemgås, og trykke på 
CPR og så går videre til side 900.  
"Anvend denne" hakket skal sættes af sagsbehandlerne.  
Man kan se skatteoplysninger fra nov 2014 til okt 2015 fx., og det er det som beregningen kan gå 
ud fra at bruge. 
Hvis man derimod sætter hak i ”Anvend denne”, og gemmer dette, så kan man se at den nye 
aktuel indkomst så slår igennem. 
Dette kan så give anledning til ændringer i pensionen. 
Det nye beløb og den nye periode vil så blive opdateret.  
Tallene bliver så stående så længe som man ønsker - indtil man angiver en anden periode med 
"Anvend denne".  
  
I KU har man brugt det. 
I SE er man begyndt at kigge på det.  
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Hvis man har et ægtepar, så har de hver deres "Anvend denne" - og det kan tænkes man ønsker at 
bruge den ene aktuel indkomst og ikke den anden. Det er noget som I selv skal afgøre.  
  
Hvis man kun har hak i den ene, så er det kun dens nye aktuel indkomst man bruger. For den 
anden bruger man kun den gamle aktuel indkomst.  
  
I bunden af siden - kan man se hvilke metoder der bliver brugt i de forskellige perioder. Det 
afspejler sig jo også i pensionen samt egen bi-indkomst og samlet bi-indkomst.  
  
Hans: Det er ret markant. Så handler det om at finde ud af hvad der er den rigtige.  
Peter: Det er ikke så nemt. Hvis du stiller spørgsmålstegn fra tal fra skattestyrelsen så er det ikke så 
nemt. 
Man må skrive email til skattestyrelsen og spørge til hvordan det er regnet ud.  
Hans: Vi vil efterchecke nogen af dem i dag med skattestyrelsen.  
  
Man kan også se at hvis der ikke er sat noget hak - så er det anden indkomst der bruges. 
  
Det er sådan som systemet ser ud lige nu. 
  

Ændringer til side 900: Brev 
Der er nu mulighed for at udskrive brev.  
  
Det gælder for de aktuelle indkomster.  
Men man kan også godt indtaste en forventet Bi-indkomst.  
  
Dariusz: Når man overskriver skatteoplysninger - forsvinder de så? Har man mulighed for at kigge 
på de "levende data" ? 
Peter: Man kan så bruge side 442 til at se udviklingen i den aktuelle indkomst måned for måned.  
  
Der kommer en brev udskrift knap frem, hvis man sætter hak i ”Anvend denne”.  
Hvis man trykker på brev knappen, så kan man udskrive til skærmen.  
  
Der kommer så et brev frem på baggrund af de data der forefindes.  
  
Peter: Hvordan skal brev se ud hvis man indtaster Bi-indkomst? Er det samme paragraf eller 
hvordan? 
Dariusz: Er det indkomst fra nye beregning eller er det de indtaster manuelt… det er to forskellige 
størrelser… skal man bruge samme lovgrundlag? 
Peter: Der er kun den her paragraf. Jeg er bange for at familiedepartementet har blandet det lidt 
samme. I lov står "Beregnes på baggrund af forventede samlede aktuelle indkomst" - det er jo hvor 
man tænker frem i tiden - hvordan tror vi at det kommer til at gå ?  
Kathrine (KU): Den der beregning, står forventet Bi-indkomst, det er ud fra at brevet bliver sådan. 
Hvis vi indtaster andre tal, eller en anden. Kan du ikke tage andet eksempel - hvor der er forventet 
indkomst. Så tror jeg at brevet vil se anderledes ud ? 
Peter: Vi er ved at snakke om hvordan brevet skal se ud - der er kun dette brev. Vi taler om det er 
det rigtige indhold af brevet. Eller om det skal indrettes sig efter om man har udfyldt i forventet Bi-
indkomst eller fra Aktuel Indkomst. Brevet ændrer sig ikke lige nu.  
Hans: Du forventer en indkomst - det kan ikke være andet. Den kan godt ændre sig alligevel.  



Peter: Det kan den sagtens. Jeg funderer over om familiedepartementet er klar over deres egen 
lovgivning. På den ene side forelægger der en aktuel indkomst der skal bruges til januar. Så 
kommer nyt tal fra aktuel indkomst hver måned - så skal der være en advisliste og tage stilling til 
om den skal bruges i stedet for. Men det er baseret på noget der er tilbage i tiden. Det er ikke et 
begreb der er "forventet indkomst", det er en konkret aktuel indkomst. De blander tingene 
sammen fordi det følger ikke lovgivningen. 
Dariusz: Hvad er logik i det hele? Er de månedlige kun kontrol… eller er det meget mere jævnligt..  
Hvis der kommer forskellige beløb ind - skal man så konstant opdaterer pensionen - eller er det 
kun et kontrolredskab.    Hvor man så kan indtaste manuelt… men jeg ved ikke om det er den logik 
der skal anvendes…  
Peter: Jeg forsøger at finde ud af hvad man egentlig skal…   
Teksten fra Emil fra familiedepartementet - hvor der står "beror på konkret vurdering" - systemet 
skal blot advisere om det - og sagsbehandler skal acceptere eller afvise at ydelsen faktisk ændres.  
Peter: Det er så her det er anderledes i forhold til lovteksten, hvor man arbejder med forventet 
aktuel indkomst.  
Hans: Det er stadig kryptisk sagt. Vi kan ikke se hvad der er hvad.  
Dariusz: Kan man ikke invitere dem med til vores telefonmøde? 
Peter: Jo, vi kan invitere dem - ikke sikkert at komme med.  
Dariusz: I gamle lov var det beregnet på forventede og udgang til næste år. I praksis måtte man 
tage hensyn til det næste år.  
Peter: Vi må forfølge den over for familiedepartementet. 
Men vi kan godt bruge samme tekst uanset om man bruger ny aktuel indkomst eller indtaster i 
forventet bi-indkomst. Så vil man i begge tilfælde bruge samme formulering.  
Så skal der i brevet, måske stå forventet indkomst hvis det er forventet der er indtastet.  
  
Kimik vil arbejde ud af to retninger: 
1. lave knappen så den er tilgængelige. Hvis der er indtastet i bi-indkomst, så skal man kunne 
udskrive brev. 
2. ændre brevteksten 
  
Kimik får behov for oversættelse til GL. 
Er der nogen af jer der kan oversætte? 
Kathrine Berthelsen vil gerne oversætte. 
  
Hvornår mødes vi igen? 
  
Peter: Det bliver senere efter påske.  
  
April pensionen er i gang. Måske er den færdig. 
Vi kan ikke nå så meget endnu. 
  
Hans: Der er også kørsler m.v. 
  
Peter: Vi mødes engang efter påske.  
  
Hvordan får vi fat i brev? 
  
Peter: Knappen er ikke sat på endnu. Vi skal tænke over de sidste ting og få det indarbejdet. 
  



Aktuel Indkomst 
Det er stadig noget mystisk noget.  
Der kører her i Påske et automatisk job.   
  
  

Førtidspension 
Der er vedtaget en lov. 
Nu må vi begynde at arbejde med det også. Nu har vi jo en deadline for hvornår det skal være 
færdig. 
Vi skal kigge på hvad det indebærer. Det kører også på aktuel indkomst? 
Dariusz: Ja. Der er tre forskellige kategorier - Højeste, Mellemste og Laveste førtidspension. Der 
skal være en alarm mekanisme, når mennesker har højeste, og har indtægter for måske 80.000 - så 
skal der genvurderes.  
Man kan også få midlertidig. 
Peter: Det må vi så have lavet en faggruppe til at få snakket om. Når tiden kommer til det.  
  

Andet? 
God påske 


