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Dagsorden:
Statistik - handicapsystemet

Lidt info omkring udviklingen af handicapsystemet.  Stine Hansen GR - oprindeligt - og nu 
kommunerne selv der skal udtrække og derfor gerne have IT system til at styre dette. Naja Rosing 
kunne udtrække - men gik lidt tilbage til at kommunerne selv kunne udtrække.

0.

Kommuner har haft forskellige systemer-
Tager tid at taste data ind - så IPIS har ventet-
Kommunerne skal aflevere noget data nu-
Alle kommuner skal aflevere et excel ark og det kan man i Side 926 i handicapsystemet-
31/12-2010 har vi det nyeste excel-
Kræver at datakvalitet er i top. To ud af de fire kommuner er bedst. -
Kan fra side 926 udtrække i henhold til Paragraf 25 og 65 i handicapbekendtgørelsen. -

SKALaflevere statistik1.

Nye oplysninger?:2.
Økonomi udtræk ?  (Emil og Kirsten)

Økonomi der er forbundet med handicap?   Gerne have det ud -- faktisk et krav…. 

At fase 6 i handicapsystemet Økonomidelen er stadig under udvikling. Og at der spares på 
området. Derfor går udviklingen langsomt.

Prøve at spørge Digitaliseringsstyrelsen
Fælles systemer projekt er i fuld gang "stort projekt".-

At kommuner kunne uploade til IPIS hjemmeside:3.

Hvem har lov til udtræk ? 4.

Kommunen:

At man skal spørge kommuner om lov til udtræk. Eller bede kommunerne selv om at udtrække 
statistik og fremsende.
IPIS kunne evt. selv få adgang til udtræk fra handicapsystemet.
Lovmodel i finans har lov til udtræk af data?

5. Nævnte KOMLIS er også mulighed for at finde statistikker på Social området. (Kaqa.gl)

IPIS nævnte at der er Deadlines for udtræk - og at IPIS venter på data fra kommunerne:6.
a. Foråret: Stor Deadline …. Deltidsdeadlines for Handicapforsorgen Rapport
b. Og ellers generelt udtræk hvert år. 
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