
110320 Faggruppemøde om lovændringer til 
Handicapsystemet i Winformatik 
  

Dagsorden 

• Status siden sidst 

• Boligforhold 

• Venteliste registrering  

• Administrationssider 
 

Deltagere 
 

• Kommune Kujalleq 
o Dariusz Sobczynski 
o Maline Lyberth 

• Kommune Qeqertalik  
o Gerda Heildahl 
o Rosa Marie Brandt 
o Najannguaq O. Sandgreen 

• Kommuneqarfik Sermersooq 
o Jeremias Jeremiassen 

• Sundhedsvæsnet  
o Ditte Lynge Balle 

• Departement for Sundhed 
o Kirsten Nystrup 

• Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen (og IPIS) 
o Lone Sørensen 

• KIMIK iT 
o Kristian Reesen Skouboe 
o Gynter Schneider 

 
 

Referat 

• Status siden sidst 
o Side 920A er blevet idriftsat, og kan findes ved at gå til side 920 og indtaste et CPR og 

klikke på en borger. Det er vigtigt at afprøve siden for at under afklare om den dækker 
behovet. Derudover er det vigtigt at indtaste data da dette senere skal indsendes til 
Grønlandsk Statistik. 

o Der vil inden næste faggruppemøde blive udsendt et idekatalog på begge sprog vedr. 
dataudveksling med Sundhedsvæsnet og Pissassarfik.  

o Der var et ønske om at der fremadrettet til møderne kunne anvendes Teamviewer så der 
kan deles en skærm med materiale under mødet. 

• Boligforhold 
o Der blev præsenteret et oplæg til side 920A boligforhold som er udarbejdet på baggrund af 

lovteksten og ønskede at få kommunernes feedback til oplægget.  



o Det er vigtigt at tage højde for at man ikke blander nutid og fremtid sammen i 
registreringen, samt at den korrekte navngivning fra lovgivningen for boligtyper bliver 
anvendt på siden. 

o Det blev nævnt at det ikke er så vigtigt at vide hvornår en borger har søgt om bolig eller 
har fået tildelt en bolig.  

o Det kunne give et rigtig godt indblik hvor det var muligt at trække statistik over hvor 
mange handicappede borgere der bor i kommunen, samt hvor mange 
handicapvenligeboliger der er i kommunen.  

o Det kunne være relevant at registrere fysisk tilgængelighed for bo enheden fx jordnær-
/bundlejlighed eller adgang via rampe. Derudover kunne det også være relevant at 
registrere psykiske forhold ved boligen fx om der er havudsigt. 

o Der var enighed om at det ville være bedst at tage en løbende dialog pr. mail omkring 
udarbejdelsen af siden så der bliver udarbejdet et godt oplæg til næste faggruppemøde. 

• Venteliste registrering  
o Der arbejdes på at udvide systemet med venteliste registrering til beskyttede boliger.  
o Ofte vil det være fint at have et eller to ønsker til boliger på ventelisteregistreringen.  
o Navngivningen kapacitet skal omdøbes til pladser, og  

• Håndtering af frister for støtteanmodninger 
o Lovgivningen har sat krav til at kommunalbestyrelserne fastsætter sagsbehandlingsfrister 

for støtteanmodninger. 
o KIMIK iT vil udarbejde et oplæg til hvilken funktionalitet systemet skal indeholde til kontrol 

af opfyldelse af frister. 

• Evt. 
o Det er vigtigt at den nye udvikling i Winformatik kommer til at være stringent ift. 

navngivningerne fra lovgivningen. 

  


