
Deltagere: Nanna, Estalla SE,  Dariusz QA, Vinnie Thomsen KU, Nunno, Johanna QE

Dagsorden:

1. Kort status siden sidst  

Der er lavet efterværns felt og regler for dette er implementeret. Desuden ekstra regel omkring kun 
at sætte hak i feltet hvis barnet ikke er anbragt et sted pt. (og er imellem 18 og 24 år gammel).

Der er lavet landeangivelse på side 930D. Samt søgning af dette på side 930 og statistiksiderne 932+.

Kontrolside på side 933 for forlænget anbringelse er lavet og det anbefales at kommunerne 
gennemgår denne liste ofte og sørger for at få fulgt op på de anbragte børn. 
Pt. er der følgende antal børn der skal følges op på:
QA: 2
QE: 8
SE: 53
KU: 8

2. Påmindelsessystem, Kontrollister og andre ønsker.

Påmindelsessystemet er sat i drift.

Forslag til at lave udkast for email felt til sagsbehandlere. Så det er den person der står på email 
feltet der modtager påmindelsen.

Kontrolliste på side 933 er sat i drift.

Forslag til at lave Kontrolliste for børn der skal følges op på ud for påmindelser.  (ny side 935AP)

3. Takster og ny Side 935 til at registrere institutioner m.v.

Vinnie Thomsen sender email om at anden kontaktperson skal have listen tilsendt (Ea Strandby).
Andre kommuner arbejder på at gennemgå listerne som er fremsendt i september 2014 "Liste over 
manglende satser". 
Kommunerne opfordres til at sende liste tilbage til mig så hurtigt som muligt, så satser kan indlæses i 
systemet.
Dariusz bemærkede at de institutioner der er ens for alle kommuner og som satser kendes på, skal 
selvfølgelig blot oprettes i systemet med disse satser. 

Der arbejdes hen imod at få alle satser indlæst i systemet, således at Fase 4 kan afsluttes. Dernæst 
kan der i Fase 5 påbegyndes udvikling af økonomidelen i systemet - som kan bl.a. beregne ud fra 
disse satser. 

4. Andet (Ny lovgivning?)

Ny lov muligvis udsat nogen tid pga. valg.

Der var ønske om kursus i systemet. 
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Hjælpesider er blevet opdateret i systemet så de beskriver sidernes funktionalitet og udseende. 

Oversættelser er sat i drift, så systemets sider kan køre på Grønlandsk sprog også (hvis Winformatik 
brugeren er opsat til dette).

Der er udsendt lister for Opfølgning på anbragte børn til kommunerne i juli 2014. Disse bedes 
kommunerne gå igennem. 
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