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Referat Barseldagpenge-faggruppe-møde 4. november 2015 
 

Tilstede: 
 SE: Anne a Dalbø – ANND 

 QE: Sara louise B Rosing – SABR 

 QA: Johan Peter Mathæusen – JOPM 

 QA: Magseranguak Siegstad Albinus – MAGS 

 QA: Marie Johansen - MJO 

 KIMIK iT :Rasmus Thygesen - RATH  

 KIMIK iT :Birte Kristensen – BK 

 Muligvis flere… 

 

Det andet faggruppemøde for Beregning af Barsels-dagpenge. 

De to centrale områder der skal arbejdes på indtil næste faggruppe-møde er: 

1. Historik på en sag, med tilhørende perioder etc. 

2. Udbetalingsperioder -plan, beregninger færdiggøres. Angiv sats så sagsbehandler kan  

Mht breve som genereres fra system:  Det tager sandsynligvis flere ressourcer at udvikle 

breve/brevskabeloner end først antaget på første faggruppe-møde. Men vi stræber efter at nå det. 

Andet:  

a) Note felter må genre være store (500 tegn ?) 

b) Side 555D: Sagsbehandler skriver et uge-nr og skriver system selv de næste 16 ugenumre nedad i 

listen (og tilhørende datoer) 

c) Uger skal starte på en mandag 

d) Altid 14 dags perioder i udbetalingsplan 

e) Forskelle i periode angivelse, nogle bruger 10 dage, andre bruger 14 dage. Det vigtigste er at antal 

udbetalingsdage i en periode er ens – altid 10 udbetalingsdage i perioden 

f) Hvis udbetalinger starter en torsdag, så skal de slutte en onsdag 

g) 555D antal uger på diverse perioder ønskes sat på 

Programmel skal distribueres inden næste faggruppemøde ca. 25. november 2015– som pilotdrift 

velvidende programmel ikke er færdigt og har fejl – og IKKE må anvendes i stedet for de regneark der 

benyttes nu. 

Faggruppen er stillet i udsigt at programmel kan tages i brug 4. januar 2016. 

Se også spørgsmål som blev stillet under mødet og svar: Spørgsmaal_Faggruppe04Nov2015.pdf  
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Faggruppen består nu af: 

 SE: Anne a Dalbø – ANND 

 SE: Vera Sandgreen Olsen – VSAO 

 QE: Sara Poulsen – SARP 

 QE: Dorthe Reimer Kristiansen – DRKI 

 QE: Sara-Louise B. Rosing- SABR 

 QE: Heidi Løvstrøm –HEDL 

 QE: Rita Bornhuus - RIBO 

 QA: Johan Peter Mathæusen – JOPM 

 QA: Magseranguak Siegstad Albinus – MAGS 

 QA: Marie Johansen – MJO 

 QA: Nuka Johnsen -NUJO 

 QA: Maria Jerimiassen -MAJE 

 KU: Bodil Svarre – BODS 

 KU: Karolus – KAPT eller Arnannguaq Karlsen -ARKA 

 

 

Næste faggruppe-møde bliver onsdag 2. december 2015 kl. 10.30 grønlandsk tid /14.30 dansk tid 


