
Mødedato: 18-01-2018 15:00
Placering: Kimik mødetelefon (+299) 342007 med koden 582994

A-bidrag side 585 og 586 i Winformatik har nu kørt i Pilot test og efterfølgende produktion i 
Sermersooq, samt i produktion yderligere to steder. Under såvel pilottest som produktionsbrug er 
der dukket en del forhold frem, som ikke var blevet beskrevet i første fase af udviklingen. 
Afvigelserne er beskrevet i dette dokument.
Se under Pilottest her: http://support.kimik-it.gl/winfosupport/Udvikling/Design-
dokumenter/BorgerserviceCenter/a-bidrag.aspx 

Vi vil gerne drøfte de situationer, der er beskrevet i dokumentet: Opsamling på problemstillinger 

dukket op i pilottest i SEKOM vedr Abidrag - PDF dokument . Og have jeres accept af, at det er 
situationer I kan genkende fra jeres sagsbehandling af A-bidrag. Samt drøfte løsningsforslagene 
hertil. 

Hvis der er yderligere afvigelser fra ”det normale” ved udbetaling af A-bidrag, er det meget 
vigtigt, at det kommer med i denne her omgang af tilpasning af systemet. 

Personkredsen der er indkaldt er udvalgt ud fra dels tidligere faggruppe medlemmer, dels de 
sagsbehandlere der har taget systemet i brug eller er udpeget til at skulle arbejde med A-bidrag. 
Hvis du ikke mener du er den rette så må du videresende indkaldelsen til rette vedkommende, og 
give mig besked om hvem der kommer i stedet for dig. 

Invitationsteksten

Kristian Reesen Skouboe (Mødearrangør)

'annd@sermersooq.gl'
'park@sermersooq.gl'
'emab@kujalleq.gl'
'uini@kujalleq.gl'
'kapt@kujalleq.gl'
'marr@kujalleq.gl'
'ardo@kujalleq.gl'
'pilu@kujalleq.gl'
Sara-Louise B. Rosing (sabr@qeqqata.gl) (Accepteret i Outlook)

jano@qeqqata.gl (Afvist i Outlook)

'jako@qeqqata.gl' (Accepteret i Outlook)

'ivas@qeqertalik.gl' (Accepteret i Outlook)

'anll@avannaata.gl' (Accepteret i Outlook)

'bmle@avannaata.gl'
Peter Trier
Minna B. Laursen (Accepteret i Outlook)

'pih@avannaata.gl'
'anbo@avannaata.gl'
'kap@avannaata.gl'
'Marie Rødgaard' (Accepteret i Outlook)  og Emilie

'Parnuuna Kanuthsen' (Accepteret i Outlook)

'Niels Kristensen' (Accepteret i Outlook)

Anne á Dalbø (Accepteret i Outlook)

Deltagere
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Anne á Dalbø (Accepteret i Outlook)

Punkter

Opsamling på problemstillinger dukket op i pilottest i SEKOM vedr. A-bidrag.

Uddannelsessøgende – ikke samme adresse som barnet. 
Bidragsberettiget bor ikke sammen med barnet under uddannelse. Barnet er blevet hos ex. 
Bedsteforældrene i hjembyen og bidragsberettiget bor i anden kommune under uddannelse. Altså: 
Mor/barn har ikke samme adresse. OG der er en anden betalingsmodtager end bidragsberettiget. 

1.)

I lovgivning er den ene kommune forpligtet i 2 år efter udd. Forløb er ophørt.

To situationer hvor barn er med, eller hvor barn er blevet i hjemby (mor og barn er adskilt). 

Datafelter er lavet til uddannelsesophold.

Man kan udbetale til moren selvom de bor uden for kommuner i den periode, hvor de er i 
uddannelsesophold, samt tage højde for kontrol for 2 år efter hvis de ikke er tilbage igen.

Der skal findes en art - for debit poster - der kunne komme et felt hvor Hjemkommune er XX, og det er 
det felt hvor man peger på hjemmekommunen, imens person er uden for kommunen, der så afgør art 
der skal bruges. 

Eller man kan finde fra historiske adresse -  hvad det er for en art der skal bruges.

Vi kan ikke bruge arter der er nu. 

Parnnuuna: Det har vi ikke haft tid til. 

Det skal afgøres om det er uddannelsesperiode eller om system skal lægge 2 år til, eller om systemet 
godt kan gøre det. 

Er der andre situationer - hvor det er ok at udbetale når person

En indkomstberettiget og barn i Qeqertarsuaq, et herberg - krisecenter - de er truet - og kan ikke komme 
tilbage til Nuuk. Der er det SE der  er forpligtet til at sende penge.
Det er de andre der skulle betale, bidragsberettiget adresse er i anden kommune. Der er det en normal 
udbetaling.

Er der andre skoleophold….

Der er to forskellige regler - bidragspligtig bo i vores kommune.
Den anden regel er at barn skal bo sammen med bidragsberettigede - der er der andre regler også. 

Først er det hvor bidragsberettigede er udenfor kommunen- er der andre situationer?
Sara Louise: Der er andre hvor barn er på skoleophold.

Tekst "Efterskole startdato" : ændres til "Skoleophold"
Skrive i hjælpeteksten at det kan være efterskole.
Revisorerne skal have det at vide - så skrive det i notat.

Side 585 skal laves om så man kan få det udbetalt. Bidragsberettigede og barn bor i anden by. 
Her skal man skrive datointerval for periode for uddannelsesophold. Så er det en undtagelses for regel.

Mht. de to år, skal systemet skal lægge dette til?
Vi er vel enige om - at hvis ophørsting ophører, så skal I bare gå ind på side 585 og slette datoerne.
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Skal man skrive uddannelsesperiode eller skal systemet gøre det?

Parnnuna får info om vedkommende er stoppet eller fortsæt.
I tro og love erklæring ikke at de skriver under på at de bor i kommunen eller at de er uddannelse? Jo 
det har vi fået men ikke fra skolen selv.

Skal man skrive uddannelsesperiode eller skal systemet gøre det? 
Vi plejer at skrive i børnetilskud. 
Evt. signaleres at der lægges to år til. Skal skrives i hjælpefilen. 
Konkrete uddannelsesophold skrives start og slut - og så lægger systemet 2 år til?

JA siger kommunerne

Artsnummer skal udledes - til regningen. 
2 muligheder - et felt hvor man udfylder by i jeres kommune (hjemby) det kræver at I gør noget aktivt. 
Alternativ er at kigge i bopælshistorik for personen - hvor boede person sidst - inden person flyttede ud 
af kommunen. Der er bare kun fem år tilbage. Hvis vedkommende er på udd i 7 år, så kan vi ikke se hvor 
vedkommende kom fra. Der er usikkerheder. 
I pensionssystemet er der et felt - hvor person er på institutionsophold uden for kommunen - og der er 
også brug for et kontonummer - ud fra by/bygde vedkommende kom fra - og der er der et felt hvor kan 
vælge. 

Parnnuna : når der udbetales til bidragspligtige i en bank - så burde jeg kunne gøre det herfra.

Det burde du også kunne. 
Du kan skrive art ud fra 9313 -

Parnnunna: Det har vi ikke fundet ud af endnu. 

Før nytår havde I en art. Nuuk hedder 9613. Paamiut hedder 95XX.. Osv. 
Vi taler om bidragsberettigede er taget på udd ophold et sted - skal regning så skrives på hvilken art ? 

Parnnuna: Fra den by hun er rejst fra - så skal man bruge 9613 -

det er bopælshistorikken. 
Systemet kan ikke finde efter 5 år. 

Vi kan sige at så skal man vælge.
Man kan lave en knap som viser bopælshistorik evt. 
Det er jer sagsbehandlere der skal vælge.
Hvis periode for udd. Ophold er udfyldt, så skal I også fortælle hjemby. 
Man kan også evt. lave link til folkeregister/bopælsoplysninger

JA siger kommunerne.

Ved skoleophold feltet, må man godt udbetale alligevel.

Både bidragsberettiget og barnet bor midlertidig i en anden kommune under uddannelsen. De 
SKAL have samme adresse Der er lavet 2 datofeltet til registrerting af uddannelsesophold, og 

Uddannelsessøgende – samme adresse som barnet men adresse i anden kommune end 
hjemkommune/der hvor der ansøges om udbetaling af A-bidrag. (Første del er udviklet)

2.)
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SKAL have samme adresse Der er lavet 2 datofeltet til registrerting af uddannelsesophold, og 
kontrol af at adresse er i / uden for kommunen i uddannelsesopholdets tidsinterval. Kontrol af at 
udbetalingsdato ligger i uddannelsesopholdets tidsinterval. 

MEN: 

Hvordan udledes arten til debitorafregning. Skal det være ud fra en hjemby/bygd registrering eller 
ud fra historisk adresse i CPR.  MAX. 5 år tilbage. 

Har spurgt SEKOM De har sendt den videre til deres FINANS/ØKO afdeling for en holdning til 
arten. 

Kommuner: Hvis bidragsberettigede er her og bedsteforældre andetsted. Så skal der underskrives, 
og udbetales til bedsteforældre. 

Der skal en samtykkeerklæring. 

Hele familien boet i Nuuk, og bidragsberet er ILU, og efterlader barnet sammen med en 
bedstemor. Så skal der udfyldes med udd. Ophold for bidragsberettiget. Fordi det er en 
undtagelse fra regel. Der er en anden regel der siger bidragsberettiget - og det var der hvor felt er 
på skoleophold.

Altså en anden lovlig periode - kan godt bruge "Skoleophold". Ekstra tekst "Eller anden lovlig 
situation hvor bidragsberetiget ikke bor hos barnet". 
Eller bliver bedstemor bidragsberetiget - eller skal der et nyt felt til hvem der skal udbetales til?
Er det mor der er bidragsberetiget 
Kommune: Så længe hun bor sammen med barnet. Så skal mor og bedstemor underskrive, og så 
kan bedstemor modtage pengene. 

Feltet skal være tomt - udbetales til bidragsberettigede - hvis ikke tomt så udbetales til dette felt.  
"Udbetales til".

Udbetales til kan man godt udfylde

Bedstemor som bidragsberettiget og samt med og samtykkeerklæring er udfyldt. 

2 bidragspligtige
Der kan ved resolution fastsættes 2 bidragspligtige og dermed så en 3. person som 
bidragsberettiget/beløbsmodtager. I den sammenhæng vil der (skal der) typisk være en plejetilladelse 
og beløbsmodtager skal bo sammen med barnet. 

3.)

SE - Kommunens jurist er spurgt også. 
Begge bekræfter at der kan være to bidragspligtige. 

Enten to sager med hver sin bidragspligtig. 

Eller to felter på sagen. 
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Parnnunna: Det lykkes at oprette et barn med to bidragspligtig - både mor og far -

Vi vil foreslå at det er to forskellige sager med hver sin bidragspligtig. 

Der er to forskellige resolutioner der skal indsættes på hver sag. 
Man skal evt. notere at der er flere. 

Efterskoleophold. (er udviklet)
Efterskoleophold hvor den unge har anden adresse end bidragsberettiget og måske ikke findes i 
folkeregisteret i GL. Der er lavet datofelter til registrering af efterskoleopholdet så sagen kan oprettes og 
normalbidraget kan udbetales i den periode hvor barnet er på efterskole. 

4.)

Bidragspligtig findes ikke i CPR. (er udviklet)
Bidragspligtig ikke findes i CPR –registeret, men skal oprettes på side 240 af hensyn til 
regningsudskrivning. 

5.)

Skæv periode. (er udviklet)
Mulighed for udbetaling i skæv periode  første gang der skal udbetales normalbidrag. Der vælges 
periode: Halvt år og så indtastes normalbidragsperioden med de konkrete datoer. Dermed udregnes 
bidraget som antal dage i normalbidragsperioden gange dagsbeløbet. 

6.)

Udbetaling af forhøjet bidrag. 
F.eks ved resolution fastsættes 3 x 1000 om måneden. Altså individuelt fastsat beløb forskellig fra 
standardbeløbene.  Ved ikke om det kun gælder Alm. Løbende underholdsbidrag eller kan være tilfældet 
med de andre beløb også. Vil fremgå af resolutionen. 

7.)

Der skal evt. være et ekstra felt der kan overrule - og hvis der så står i feltet - så skal det bruges. 

Man kan bruge det til alle typer -

Feltet "Forhøjet bidrag" SKAL IKKE tilføjes - 585L

Gælder det kun forskudssager ? 

Kommuner: Det er kun forskudssager. 
Forhøjet bidrag skal ansøges om. Skal først inddrages hos bidragspligtig. Hos inddrivelsen. Når 
bidragspligtig er indbetalt, så skal det udbetales til bidragsberettigede. 

Punkt 7 er afvist.

Lille forklaring kan skrives i hjælpetekst. 
Det forholder sig sådan der skal skrives. 

EKSTRA PUNKTER8.

Parnnunna:
Der er bogført to bidrag - der skulle være udbetalt 15. og 8. januar. Udbetalingsdato ændret i 315. 

Det er sendt ud til Prisme. Så side 315 kan ikke bruges mere. 
I SE er det ikke gældende mere. 

De andre kommuner kan godt lave om i side 315 på en dato. 
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Hvis du skal lave noget om, så skal du henvende dig til Prisme folk / Økonomisk forvaltning.

I kommune KU er der flere der skal med til møder. 

Ekstra materiale
Hej
Jeg har kopieret følgende lovtekst til mødet på torsdag 18.01.2018

Landstingsforordning nr. 2 af 12. juni 1995 om kommunernes indbyrdes 
betalingsforpligtelser

Kapitel 3.

Bestemmelser om hjemkommune for bestemte persongrupper

Uddannelsessøgende 

§ 6. Personer, der på grund af uddannelse tager ophold i en anden kommune, bevarer den hidtidige hjemkommune 
under uddannelsen.

Stk. 2. Efter uddannelsens ophør, eller såfremt uddannelsen afbrydes, vil hjemkommunen fortsat anses for 
hjemkommune i en periode på 2 år fra tidspunktet for uddannelsens ophør/afbrydelse, såfremt personen forbliver i 
uddannelseskommunen. Den oprindelige hjemkommunes status af hjemkommune ophører, når:

1) en person på eget initiativ og for egen regning flytter fra uddannelseskommunen til en anden kommune, eller

2) der i en sammenhængende periode på mindst 3 måneder ikke har været behov for at yde personen, dennes 
ægtefælle og børn økonomisk hjælp med hjemmel i de sociale regelsæt. Hjælp, der finansieres fuldt ud af 
Landskassen, medregnes ikke.

Inussiarnersumik Inuulluaqqusillunga / Med Venlig Hilsen

Ivalu Sørensen
Assistent
Fagforvaltning
Kommune Qeqertalik
Telefon: (+299) 70 19 00
E-mail: ivas@qeqertalik.gl
Webside: http://www.qeqertalik.gl

Hej alle,

hermed materialet også på Grønlandsk til mødet i morgen:
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Hej

Kommunit akunnerminni akiliiffigeqatigiittarnissamut pisussaaffii pillugit Inatsisartut peqqussutaat nr. 2, 
12. juni 1995-imeersoq

Kapitali 3.
Inuit aalajangersimasut konmunimi sumi najugarivitaqarnerat pillugu aalajangersakkat. 

Ilinniagaqartut.

§ 6. Inuit ilinniagaqarnertik pissutigalugu kommunimi allami najugaqalersut ilinnialernissamik tungaanut 
kommunitut najugarivitartik ilinniagaqarnermik nalaani najugarivitariinnassavaat.
Imm. 2. Ilinniagaqarneq inerpat ilinniarnerluunniit maanaannaq kipitinneqarpat, ilinniagaqarnerullu 
inernerata/kipitinnerata kingorna pineqartoq kommunimi ilinniarfigisaminiiginnarpat kommuni 
najugarivitaq ukiuni marlunni kommunitut najugarivitarineqassaaq. Kommuni najugarivitaq taamatut 
isigineqarunnaassaaq:
1) inuk pineqartoq nammineq suliniuteqarnermigut namminerlu akilerlugu kommunimit 
ilinniagaqarfimminit kommunimut allamut nuuppat, imaluunniit
2) piffissami qaammatinik ataannartunik pingasunik sivisussusilimmi inuk pineqartoq, taassuma aappaa 
meeraalu isumaginninnermi malittarisassat tunngavigalugit ikiorserneqarnissamik 
pisariaqartitsisimanngippata. Ikiorsiissutit landskarsimit tamakkiisumik aningaasalersorneqartut 
ilanngullugit naatsorsuunneqassanngillat.

/Kristian
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