
Referat af Faggruppe-møde Pension beregner  

 

Dato: Fredag 01. juni 2018  

 

Til stede:  

- KU: Darius Sobczynski (daso) 

- KU: Larseraq Poulsen 

- Marcus Morsel Carlsen, Departementet for sociale anliggender m.m. 

- Kimik iT: Peter Trier (pt) 

- Kimik iT: Mujo Subasic (mujo) 

 

Faggruppemøde for Beregning af pension. 

Formålet med dette faggruppemøde er at får afklaret nogle spørgsmål som har opstået efter den forbedret 

udgave af demo har været afprøvet af faggruppe medlemmer.  

Dagsorden: 

1. Dato-indtastning 

2. Mellemregninger 

3. Skatte-beregning 

4. Skærmstørrelse 

Væsentlige forbedringer og afklaring:  

1. Dato-indtastning 

Markus: 

” Jeg kunne nu stadig godt tænke mig en drop down eller en tekst med "dd.mm.åååå" når man skal taste 

fødselsdato ind. Forsøger man eksempelvis at skrive "1. november" (altså november med bogstaver) går det 

galt. ” 

Kimik forslag:  

”Vi vil forbedre dette. Forslaget er at siden altid viser en dato i feltet – blot med det formål at angive 

formatet (bindestreger osv). Det er nok ikke nogen god idé med en kalender da der jo kan være meget langt 

tilbage til fødselsdatoen. En evt. fejlmeddelelse skal komme på indtastningssiden, og ikke på side 2.” 

Forslag er accepteret og det er besluttet at det blive implementeret som beskrevet. 

2. Mellemregninger 

Markus:  

” Ville det være en fordel, at der på resultatsiden (og ikke under "?") står tallet for hvor mange penge 

pensionen lovmæssigt udgør og hvor mange penge de aftrappes som følge af B-indkomst?  



Dvs. det der kommer frem på borgerens skærm eksempelvis vil være  

  

Indkomstgrundlag   

Bi-Indkomst 200.000 

Standardfradrag -10.000 

Bi-Indkomst efter fradrag 190.000 

Pension:   

Grundbeløb pr. Måned inden 

aftrapning 
5100 

Aftrapning af grundbeløb som følge af 

din biindkomst 
0 

Pensionstillæg pr. måned inden 

aftrapning 
6326 

Aftrapning af tillægsbeløb som følge 

af din og evt. partners biindkomst 
-5025 

Du er berettiget til:   

Grundbeløb pr. måned 5.100 

Pensionstillæg pr. måned 1.301 

Pension pr. Måned i alt 6.401 

  

Hvis i tænker at det er for mange informationer at give borgeren bøjer jeg mig :) 

Jeg tænker blot at "?" siden er forvirrende for de fleste med alle mellemregningerne mens ovenstående for 

mig ville være en nemmere måde nemt at vise aftrapningseffekten uden alle mellemregningerne 

”. 

Dariusz har tilføjet: 

” Jeg er enig med Marcus. Faktisk synes jeg, at aritmetik som fx 6.326 kr. - 5.025 kr. = 1.301 kr. 
også kunne være med.  
” 

Kimik forslag: 

” Som resultatsiden er lige nu, så er der fælles ledetekster for pensionisten og partneren. Det betyder at der i 

visse tilfælde er tomt i den ene kolonne (f.eks. i pensionstillæg hvis personen er førtidspensionist og den 



anden er alderspensionist). I de fleste tilfælde deles de om ledeteksten, f.eks. bi-indkomst, std.fradrag, 

pension i alt. 

Hvis man skal vise mellemregningerne så bryder det princip sammen. Det er ret forskellige begreber der er i 

spil afhængig af pensionstypen – og faktisk også hvis der er to førtidspensionister hvor den ene er på 

overgangsordning og den anden ikke er. 

Vi kan så evt. skille det ad i to uafhængige tabeller. En for indtasteren og en anden for partneren. ” 

Det er besluttet at:  

- Resultatvisningen deles op i to uafhængige dele: Øverst personen selv, nederst en evt. 

partner/ægtefælle. 

- Mellemresultater vises på en facon inspireret af bonnen fra Brugsen. 

Alderspensionist: 

Indkomstgrundlag   

Bi-Indkomst 200.000 

Standardfradrag -10.000 

Bi-Indkomst efter fradrag 190.000 

Pension:   

Grundbeløb pr. Måned inden 

aftrapning 
5100 

Aftrapning af grundbeløb som følge af 

din biindkomst 
0 

Grundbeløb pr. måned 5.100 

Pensionstillæg pr. måned inden 

aftrapning 
6326 

Aftrapning af tillægsbeløb som følge 

af din og evt. partners bi-indkomst 
-5025 

Pensionstillæg pr. måned 1.301 

Du er berettiget til:   

Pension pr. Måned i alt 6.401 

  

  

Førtidspensionist: 



Indkomstgrundlag   

Bi-Indkomst 300.000 

Standardfradrag -10.000 

Bi-Indkomst efter fradrag  290.000 

Pension:   

Pension pr. måned inden aftrapning 8325 

Aftrapning af pension som følge af din 

og evt. partners biindkomst 
-4225 

Du er berettiget til:   

Pension pr. Måned i alt 4.100 

 

 

3. Skatte-beregning 

Forslag fra Dariusz: 

” På pensionsberegner på borger.dk kan man endda få info om pensionsudbetaling netto, når man har 

indtastet trækprocent (i Grønland ville man måske indtaste personfradrag i stedet, idet skatteprocent er 

typisk fastsat kommunalt). ” 

Det er besluttet at skatteberegning udelades indtil videre og Marcus vil ved lejlighed tage en uformel 

kontakt til Skattestyrelsen for afklar regler. 

 

4. Skærmstørrelse 

Møde er blevet afbrudt da forbindelse til Grønland er blevet afbrudt. 

Dette punk er taget op via e-mail. Der forventes afklaring på et senere tidspunkt når der skal snakkes om 

bl.a. markedsføring. Dariusz vil kontakte Sullissivik-sekretariat i denne forbindelse. 

 

Næste skridt:  

Kimik-it vil arbejde med forbedringer af Demo og derefter initierer et ny faggruppemøde. 

 

 


