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Referat 2.Faggruppemøde Familieøkonomi 
 

Dato: 16. juni 2016 

Til stede: 
 SE: Hans Jensen - Fuldmægtig/Souchef- hanj@sermersooq.gl  

 SE: Lykke Frank Hansen - Sagsbehandler - lyfh@sermersooq.gl 

 SE: Helene Jensen - Medhjælper - helj@sermersooq.gl  

 SE: Kirsten H. Rasmussen - Fagkonsulent -kihe@sermersooq.gl  

 KU: Marie Rødgaard  - Afdelingsleder Socialforvaltningen- marr@kujalleq.gl 

 KU: Kori Sørensen – koso@kujalleq.gl  

 QA: Dariusz Sobczynski, Specialkonsulant - daso@qaasuitsup.gl 

 Peter Trier, KIMIK 

 Birte Kristensen, KIMIK 

Fraværende: 
 QA: Sika Lundblad  - Socialrådgiver bistand - sl@qaasuitsup.gl 

 QA: Amanda Fencker -  Økonomisk fuldmægtig-   amfe@qaasuitsup.gl 

 QA Søren Lange - Servicecenterleder - sla@qaasuitsup.gl 

 

Formålet med dette andet faggruppemøde er at vise, hvad vi har lavet siden sidste faggruppemøde på side 

580. Ændringerne er ikke sat i drift, men findes kun på KIMIK’s udvikling-miljø.  

Siden sidste faggruppemøde: se på billede med røde firkanter 

1. Takster-knap 

2. Person Info knap 

3. Checkboks Primær lejer 

4. Indtastningsfelt Bor hos 

5. Antal andre voksne 

6. Side 595: ny kolonne som viser om udgift er en boligudgift 
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Ad 1) Takster-knap blev vist, den indeholder takster som vist på side 16. Der var ingen særlige 

kommentarer til det.  

Ad 2) Person info knap blev vist og der er følgende kommentarer:  

Generelt: 
 Hvis der er en samlever/ægtefælle, så skal der også vises info (alle sektioner) for vedkommende. 

Altså ikke kun vise oplysninger for den aktuelle person. Sagsbehandler skal sikre sig at der er 

angivet ægtefælle/samlever inden der klikkes på Person info boksen. 

Kommentarer til sektion Husstand: 
 Kun vise personer som er på samme folkeregister-adresse.  

 Børn skal markeres med om de er over 18 år eller under 18 år, f.eks. med en farvekode/tegn 

 Barn kan også markeres, om det er et fælles barn eller såkaldt sær-barn, dvs. barnet bor kun med 

sin ene forældre. Kan markeres med et tegn/farvekode. Evt. også markere hvem er far til barn  

 Et specielt eksempel cprnr: 221068xxxx: i denne husstand er en pige på 17 år som er barn af den 

aktuelle person. Den 17-årige pige har selv har fået et barn og skal nu behandles med et 

selvstændigt skema. Hun betragtes som en selvstændig økonomisk enhed, nu hvor hun selv har et 

barn. Så hun er først og fremmest samboende fremfor barn i forhold til den aktuelle person.      

 

Ad 3 og 4) Checkboks Primær lejer og Indtastningsfelt Bor hos: 

Bor hos felt: når man forlader felt skal navn vises til højre for cprnr. Hvis kryds i ”Primær Lejer”, så ”Bor 

hos” er tom 

Ad 5) Andre voksne: Det er antal andre voksne i husstanden som IKKE står på lejekontrakt 

Ad 6) ny kolonne som viser om udgift er en boligudgift. 

Her opstod diskussion om hvad opfattes som en boligudgift. F.eks. opfattes el-regning ikke som en 

boligudgift. Hvis der er 8 voksne, så deles el-regning i 8 lige store dele. I modsætning til husleje hvor primær 

lejer vil få 2/9, og de andre får hver 1/9 . Dvs 2/9 + 7/9 = 9/9 . Bemærk divisor bliver antal voksne +1 (=9). 

Generelt regnes olie, varme og renovation til boligudgift, men altså ikke el. 

På side 595: Her er muligvis behov for en kolonne mere som beskriver hvordan en udgift fordeles i 

husstanden: fordeler man ligeligt med voksne medlemmer af husstanden – eller anvender man en divisor + 

1. Eller fordeler man slet ikke udgiften. 

 

Om beregning side 580: 

Der kom nogle eksempler på beregninger: f.eks. Hvis en enlig borger har egen lejekontrakt , så bruges 

systemkonstant  580 (”Underhold for enlig voksen pr uge”). Hvis borger er logerende så skal vi have en ny 

takst for en logerende eller skal vi stadig bruge takst (”Underhold for enlig voksen pr uge”, systemkonstant  

580). ? 



Oprettet 16.juni 2016 20. juni 2016 Side 3/3 

Hvis Ægtepar/samlevende uden egen bolig, dvs de er logerende hos et andet par: skal de så have 2 * enlig-

sats (”Underhold for enlig voksen pr uge”, systemkonstant 580) – eller skal de have ” Underhold for par 

voksne pr uge”, systemkonstant 581) ?  

Nogle kommuner skelner ikke om man har egen bolig, altså står på lejekontrakten eller ej. 

Der blev ønsket at man kan se A-bidrag, f.eks. hvis en far skylder en mor børnepenge. Hvis moren har 

modtaget disse børnepenge, så er det en indtægt der skal tages hensyn til ved beregning. MEN dette kan 

IKKE ses direkte i Winformatik og på nuværende tidspunkt kan ønsket desværre ikke opfyldes.  

 

Andet: 

Der var spørgsmål fra KIMIK ang side 580 som vi ikke nåede: 

Spørgsmål 1: Skal system sætte kryds Pensionist automatisk? Eller skal checkboks pensionist helt væk, nu 

står pensionist-oplysninger i Info-boks  

 

Spørgsmål 2:Er der situationer hvor sagsbehandler har brug for sætte kryds i Pensionist, selvom systemet 

ikke mener at den borger er pensionist ? 

 

Næste skridt: 
 

1. Person Info boks ændres i henhold til kommentarer der blev givet.  

2. Evt også ny kolonne side 595 

3. Videre med beregning i side 580 

Der indkaldes til nyt faggruppe-møde når der er udviklet mere, sandsynligvis efter sommerferie. 


