
251115 møde med faggruppen 
Fremmødte: Nielsine Maniitsoq, Kesia Ilulissat, Grethe Sisimiut, Regine og Maria Rødgaard KU, 
Marianne QE, Anna SE, Dariusz QA, Hans Jensen og Siverth SE, Kathrine KU,  Peter og Kristian KIMIK 
iT. 
  
Dagsorden: 

 Status for samspil med lønsystem. Marianne Lennert, Qeqqata, har udsendt beskrivelse af nye 
koder samt forslag til køreplan. 

 Der er stadig udestående spørgsmål, som Familie-departementet ikke har svaret på. Bl.a. 
 Fortolkning af §5 
 Skal der sendes breve til pensionister ved løbende (automatiske) ændringer af pensionen? 

 KIMIK har sendt de nuværende brev-skabeloner til Familie-departementet, og bedt om at få dem 
tilbage i en version, der passer til den nye lovgivning. 

 Udvikling af service, der kan oplyse ”aktuel indkomst”: Digitaliseringsstyrelsen har lovet en såkaldte 
”stub”, som giver KIMIK mulighed for at udvikle Winformatik selvom den endelige løsning først er 
klar endnu 7. december. Men ”stubben” er desværre heller ikke klar endnu. 

 KIMIK prioriterer udvikling af følgende punkter højest: 
 Liste som kan bruges til indtastning i lønsystemet hurtigst efter 7. december. 
 Generering af breve til alderspensionister vedr. pension januar 2016 

  
Der er etableret en projekt-hjemmeside her: 
http://support.kimik-it.gl/winfosupport/Udvikling/Design-
dokumenter/soc/pension/Reform2016/Default.aspx  
  
http://support.kimik-it.gl/winfosupport/Udvikling/Design-
dokumenter/soc/pension/Reform2016/Alderspension-kommenteret.aspx  
I dette dokument har KIMIK iT gennemgået lovforslaget, og forsøgt at konkludere hvilke ændringer i 
det eksisterende system de enkelte paragraffer giver anledning til. Dokumentet er ajourført med 
ændringsforslag for 3. behandlingen, og skulle således være den vedtagne lov. 
  
Indledende bemærkninger: 
Lønkontoret ILU har meldt Feriemelding fra Ida. Holder ferie til 2. dec.  
  
Positive: Førtidspensioner kører som hidtil. Alle sammen er formentlig i gang med at sende breve 
ud og indtaste i lønsystemet.  
  
Alderspensioner: Holdt møder og møde om nye overenskomstkoder og andet.  
Det bliver presset med at få alting til at falde på plads. 
Oprette med koder, men uden beløb på forhånd. Så 7. dec (eller kort efter) skal man kun taste 
beløbet ind. Det er det vi foreslår. 
  
Katrine fra Løn, KU:  vi er i gang med at indtaste, så vi er klar til 7. dec.  
  
Det der foreslås i Mariannes skrift: er at man tager udgangspunkt i hvilke alderspensionister, der er i 
december. Der kan godt komme justeringer, fx i januar. Der bliver småjusteringer senere. 
  
Det skal gerne være den ordinære kørsel. Ikke aperiodisk lønkørsel. 
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Dato 1. januar 2016 skal bruge når man ændrer overenskomst og løn. 
  
Når I sætter nye overenskomst op, så skal det være 1. januar 2016. Har ikke virkning i 2015. 
   
Fortolkning af paragraf 5 
Nyt lovforslag der skal vedtages i næste uge. Kimik har fået at vide hvad der står i det. Det er i sidste 
øjeblik. Vi prøver at følge med. 
  
Hvorvidt der skal sendes breve ved løbende ændringer? 
Dariusz: Der er ingen trin.  
Kimik: Pensionen kan ændrer sig hele tiden.  
Systemet kan konstatere at der er ny aktuel indkomst. Den skal ud på en Advis-listen i systemet, og 
så skal sagsbehandlerne ind og vurdere om det skal slå igennem. Hvis det så godkendes, så skal man 
kunne lave et brev og så skal det slå igennem. Beregningen skal gemmes bagved når den er ændret, 
og først slå igennem - når det er en væsentlig ændring.  
Noget med omkring +/- 7000 kr. i indkomst så skulle det slå igennem - men der var flere detaljer og 
derfor uklart.  
Hans: Der vil være en indkørsel på 1 år.  
Under alle omstændigheder, så skal der sendes ud til alle her i januar. Det er først i februar 
pensionen at det bliver aktuelt med breve vedr. ændringer. 
Men systemet skal laves rigtigt først gang. Ellers kommer det til at slå igennem med det samme og 
det skal det ikke. 
8. december skal der dannes breve til alle. 
  
Hvem skal formulere breve? 
Kimik iT har sendt de nuværende brevskabeloner til familiedepartementet. De har sagt at det skal 
kommunerne selv gøre. 
Kimik: Vi har forsøgt at få familiedepartementet til at køre det udenom Kimik. Kimik kan ikke være 
koordinator på det. Så I får muligvis besked om den formulering til brevene. Det kan godt være vi 
skal være på forkant. Brevene skal være de samme for alle kommuner. 
Dariusz: Skal Kimik sende en repræsentation til kursus i næste uge?  
Kimik: Der er spurgt men der ikke modtaget noget svar.  
Der er en del uklarheder.  
Dariusz: På det kursus kunne man aftale hvordan det skulle afklares i praksis.  
Kimik: Så det svæver i øjeblikket mht. breve. 
  
Digitaliseringsstyrelse lovede at lave en stub til webservice. 
Kimik: For at se om der er hul igennem skulle den installeres. 
Så vi kunne udvikle den kommunale løsning på forhånd.  
Stub er ikke klar endnu. 
Kimik bliver så forsinket i vores udvikling op imod den. 
Der er forskellige ting der peger på nødløsninger.  
Der er sendt et signal til gruppen af digitaliseringsstyrelsen og familiedepartementet om at der skal 
snart tænkes på plan b'er. Der er presset tidsplan og mange usikker punkter.  
 
Hvordan kan man få Kimik med på kursus i næste uge? 
Måske kan kommuner rykke også? 
Kimik: Der kan rykkes igen.  



Maria : Kommune KU. Er det vigtigt med en lønmedarbejder?  
Kimik: Ian (direktør) har spurgt om Kimik kan deltage. Der kan prøves at rykke igen. 
Således at beregning ikke bliver forsinket.  
Kimik: Beregningsmotoren er tæt på at være klar. Så i gåseøjen er det bare at få de data som den 
skal bruge.  
Et forslag til nødløsning kunne være at droppe online løsning til aktuel indkomst. Så beder man 
skattestyrelsen om fil med data og får data læst ind på gammel facon.  
Men det er der nogen der skal nikke til at der skal i gang med nødløsninger. Det er Kimiks bud for at 
nå til noget d. 7 december.  
Så Kommuner kan få lister og lave breve.  
Så det forkromede med online system, det må vente.  
Er I enige med den betragtning? 
Kommuner: Lønkontor og alle lønfolk: jeg håber ikke der kommer mange rettelser. Vi er selv presset 
pga årsrettelser. Vi håber beregninger er korrekt.  
Kimik: Det håber kimik også 
Kimik: I gamle dage var det biindkomst, der blev indtastet i lønsystemet. Sådan er det ikke mere. 
Man har ikke indkodet de nye regler i lønsystemet. Det er kun Winformatik der bliver kodet med de 
nye regler. Winformatik beregner pensionsløbet. Det er det, der skal indtastes i lønsystemet. Der er 
ikke noget dobbeltcheck. Det er meningen at det skal gøres manuelt. 
Der er et strandet projekt med auto overførelse. Det ville have været dejligt at have. Men der er så 
meget pres at det kan ikke laves nu. Forhåbentlig efter nytår kan det implementeres. Så f.eks. 
Førtidspensionister om et halvt år, så kan det overføres auto. 
Er det pensionist kontoret der taster ind? Kimik: det er fordelt på forskellig måde i kommunerne 
hvem der taster ind. Så det kan man ikke sige generelt.  
  
Er der andet? 
Dariusz og Kesia: noget omkring 14 dags udbetalinger.  
Kimik: Der hvor man administrere pensionen. Det er jo sådan set uændret. 
Dariusz: Det har ikke noget med pensionssystem at gøre. 
Kimik: Det har været et ønske at winformatik kunne fordele.  
 
Der er sendt dokument ud om aktuel indkomst beregning. Det er meget kompliceret.  
I grove træk baserer det sig på de senest mulige 12 måneder. Hvis vi beregner i starten af december 
2015, så er det fra og med nov 2014 til okt 2015. Der kigger man på A-indkomst + forskudsreg + 
regn baglæns på indhandlingsskatten. Meget stort regnestykker. For pensionister det primært hvis 
de har haft noget løn. I store træk kan I bare vide det. Men hvis nogen spørger om beregning, så 
skal det sendes videre til skattestyrelsen eller familiedepartementet.  
  
Andet 
Dariusz: det kan blive stort problem med klagesager.  
Er det muligt at beregne i Winformatik? 
Kimik: Skattestyrelsen kender beregningen. 
  
Kimik vil holde jer orienteret om videre forløb.  


