
Huskeseddel H_Eksempel 4 

Kimik iT A/S * Support * Postboks 740 * 3900 Nuuk 
Telefon: +299 34 20 00 * Mail: support@kimik-it.gl 

 

Side 920A  Tilknyt hjælpeforanstaltning til person med handicap 
Hjælpeforanstaltning: Lomme- og tøjpenge (døgntakst) 

Naviger frem til side 
920 

ALT + Q 920 
 

 
 

Søg personen frem  Søg personen frem så data er vist 
i detailvisning på side 920A. 

 
 

Tilknyt 
hjælpeforanstaltning 

Vælg knappen Tilføj ny 
hjælpeforanstaltning  
Side 920D åbnes.  

 

 
 

Tvungne felter 
Udfyld de tvungne felter på side 920D. (med Blå stjerne). 

Vælg 
Hjælpeforanstaltning 

Vælg Hjælpeforanstaltning: ved 
at klikke på listknappen. Der 
åbnes en pop-up til valg af 
Hjælpeforanstaltning. 
 
Vælg Døgninstitutionsophold i 
Grønland – lomme- og tøjpenge.  
 
OBS: Vælg den rette 
hjælpeforanstaltning i forhold til 
personens alder. Her en person 
under 16 år.  

 

 
 

 

Indtast: 
Startperiode 
Slutperiode 

Indtast start og slut dato for 
hjælpeforanstaltningen.  

 

 
 

Social Journal notat Tilføj notat til 
hjælpeforanstaltningen.  
Klik på knappen Tilføj Notat. 

 

 
 

Gem Gem det indtastede ved at klikke 
på Anvend 

 

 
 

Ikke tvungne felter 
 

Godkendt af Vælg en person der har godkendt 
hjælpeforanstaltningen. Klik på 
listknappen. Der åbnes en pop-up 
til valg af person. 
Vigtigt: Feltet er ikke tvunget, 
men bør altid udfyldes. 

 

 
 Se evt.: 
Huskeseddel_H_07E_1_Tilknyt_hjælpeforanst
altning_til_person_med_handicap_udvidet_si
de920A 

Begrundelse Feltet er et fritekst felt og 
udfyldes efter behov.  
 

 

 
 

Bemærkning Feltet er et fritekst felt og 
udfyldes efter behov.  

 

 
 



Huskeseddel H_Eksempel 4 

Kimik iT A/S * Support * Postboks 740 * 3900 Nuuk 
Telefon: +299 34 20 00 * Mail: support@kimik-it.gl 

 

Udvalg Tilføj Udvalg hvis der har været et 
udvalg involveret i bevillingen af 
hjælpeforanstaltningen. 

 

 

Foranstaltning Her registreres satskategori, hvor 
mange enheder (her:dag) og hvor 
ofte der er bevilget støtte. 
 
Se udregning længere nede.  

 

 
 

Beregning Beregningen sker på baggrund af 
Start-og slutdato, hvor mange 
enheder (dage) og hvor ofte der 
er bevilget støtte. 

 

 

Kontonummer Kontroller om der er registreret 
korrekt kontonummer til 
bogføringen af 
hjælpeforanstaltningen.  
Klik på listknappen. Der åbnes en 
pop-up til valg af kontonummer. 
 

 

 
 

Økonomi Udfyld felterne under økonomi.  
 

 

 
 

Gem 
hjælpeforanstaltning 

Klik på Anvend for at gemme og 
vurder resultatet.  
 

 

 
 

Version 5.0 Dato: 14.06.2017/MBL  
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Den færdigoprettede hjælpeforanstaltning: Døgninstitutionsophold i Grønland – lomme- og tøjpenge 

 

 

Udregning: Døgninstitutionsophold i Grønland – tøj- og lommepenge bevilges pr. døgn med en forud 

fastsat takst for den pågældende aldersgruppe. Her er anvendt satsen for børn og unge under 16 år. som 

har satsen: 36,- kr pr. døgn.  

Der er bevilget tøj- og lommepenge i 365 døgn i perioden 01.01.2017-31.12.2017 á 36,-kr.   pr. døgn.  

 


