
200416 Indledende møde til Førtidspension 
20. april 2016 
12:44 

  
  
Dagsorden: 
 Hvilke ændringer af side 900 og tilhørende beregning skal der laves for at kunne håndtere 

førtidspension efter 1/7-2016? 
 Skal der bruges nye lønkoder? 

  
Reference: 
http://lovgivning.gl/lov?rid={02AF3911-4F67-4D9A-AA94-39E277728C49}  
  
  
Fremmøde: Nielsine Rosing Josefsen (QE), Grete Larsen (QE), Marianne Lennert (QE), Kathrine Poulsen 
(KU), Dariusz Sobczynski (QA), Rikke (KU), Malou (KU), 2 fra lønafdelingen - Kathrine Holm Kleist og 
Arnaraq Løvstrøm (KU), Anne Reimer (SE), Hans Jensen (SE) 
  
 Udgangspunkt i http://support.kimik-it.gl/winfosupport/Udvikling/Design-

dokumenter/soc/pension/Reform2016/Førtidspension-kommenteret.aspx 
Taget paragrafferne og set hvad de får af indflydelse.  
Der er kun inviteret folk fra kommunerne. Måske skal der andre med senere.  
Der skal nok også laves noget med lønteknisk.  
  

 Paragrafer 1-2, kan man ikke kontrollere maskinelt, da man ikke har bopælsoplysninger så langt 
tid tilbage. 
Paragraf 4, der er felter med samlever og separeret.  
Der er ikke kontrol af 1 års regel. Systemet tager dog hensyn til hvis der er hak for partner.  
Paragraf 5 ikke kontrol af 18 års regel. Ikke noget problem. Der er dog automatisk overgang til 
alderspension. 
Paragraf 6 findes ikke i systemet, samt brøkpension.  
Så er der paragraffer om revalidering og afklaringsforløb. Det ville være relevant nok at registrere 
dette. Nogen kommuner har SBSYS og andre Social Journal Ark - de kan bruges til at registrere 
dette. Der er ikke noget skræddersyet til førtidspension. 
Spm.: Bliver der holdt seminar? Ja 2-4 Maj i Nuuk bliver der afholdt omkring juridiske omkring 
det. Det er ikke rettet mod sagsbehandlere.  
Spm fra KU: Det er sådan når en lov bliver til, så skal der være en invitation hvor politikere er 
med.  
Kimik er også inviteret med. Der er 15 minutter til Kimik. 
Spm: Vil det være muligt at lave en foreløbig billede af hvordan det skal se ud ?  
Kimik: Ja det vil vi prøve - at lave eksempler på brugergrænseflade til 4. maj.  
  
Paragraf 13: Arbejdsevne skal vurderes - side 900 skal have et felt mere - ved førtidspension, 
kunne angive arbejdsevne (Niveauet): "Højeste", "Mellemste", "Laveste", "Ikke vurderet".  
Der er dog tvivl om procent af arbejdsevne skal indtastes .  
I paragraf 15 står der procent for laveste.  
Kimik: Er det interessant at skrive den procent i side 900?  
Malou: Det synes vi at det skal være. Hvis billede 900 bygges op på det. Hvis man får den tastet 

http://lovgivning.gl/lov?rid=%7b02AF3911-4F67-4D9A-AA94-39E277728C49%7d
http://support.kimik-it.gl/winfosupport/Udvikling/Design-dokumenter/soc/pension/Reform2016/Førtidspension-kommenteret.aspx
http://support.kimik-it.gl/winfosupport/Udvikling/Design-dokumenter/soc/pension/Reform2016/Førtidspension-kommenteret.aspx


ind, så kan den automatisk beregnes med niveauet. Hvis der skrives 65% kan systemet så 
automatisk beregne det.  
Kimik: Det kan vi godt, så man indtaster procent og så angives niveauet - men derefter bruges kun 
niveauet. Det skal være muligt at man angiver niveauet - formlerne / beregninger afhænger af 
niveauet.  
 
Paragraf 15,16,17 skal formlerne bygges ind. Den aktuelle indkomst er så udgangspunktet. Den 
skal vi så arbejde med den. Det kommer til at ligne meget alderspension.  
  
Der er modtaget et regneark fra familie departementet med eksempler. Det vil vi prøve at kigge i 
og prøve at kontrollere. Det kommer også ud til jer, så der kan laves en beregning - som det vil se 
ud pr. 1/7, så I kan se om I er enige i dette.  
Det er nok klar om en måneds tid.  
  
Paragraf 18, beløbet skal årlig reguleres. Det skal bygges ind så et nyt beløb kan registreres.  
  
Paragraf 19, kan man bevillige max 1 år frem. KIMIK foreslår at man bruger feltet slutmåned, og 
indtaster den måned frem i tiden. Der bliver ikke bygget noget automatisk ind. 
  
Paragraf 20: væsentlige ændringer i aktuel indkomst. Det kommer til at køre med en forberegning 
og en advis-liste. Ligeså snart man kender et nyt tal. Så kan man lave en forberegning og se hvem 
der har fået væsentlige ændringer (+/- 7000 for person og +/- 14000 for par). Så skal en 
sagsbehandler kontrollere dette og evt. ændre.  
  
Paragraf 21: Barselsdagpenge. Brug feltet forventet indkomst.  Barsel vil influere på aktuel 
indkomst, men vil tage lang tid. 
Spm.: Er der en skæringsdato når man har regnet ud for barselsperioden ?  
Kimik: Det er noget som vi skal bygge på 
Spm: Det er nok meget sjældent. 
Kimik: Vi vil foreslå at I bruger andre mekanismer. 
  
Paragraf 23 
Spm: Er der i Side 900 - institutionsophold - feltet "Reduceret" er der til det.  
  
Paragraf 24: stk 2 så skal man fjerne hak i reduceret.  
Hans: Der er det med laveste satser. Det er vel højeste sats vi snakker om her? 
De andre kommer vel ikke i billedet her.  
Kimik: Tænker du på én som er på institution.  
Hans: også i andre kommuner opererer vi med satser som kommunal har besluttet.   
Kimik: Det omtales i paragraf 29 - hvis nogen har store udgifter - så kan man tildele dem et ekstra 
tillæg. 
Hans: Det er ikke dem vi taler om - men jo det er paragraf 29 
Kimik: Jeg vil tro at paragraf 29 er relevant uanset hvad - for det har noget med arbejdsevnen at 
gøre. Man kan jo stadig have behov for ekstra penge.  
Hans: Hvis du har laveste og mellemste, så har du vel indtægter. 
Kimik: Det kan også være du har ekstra behov for du har store udgifter. De skal dække dem - 
f.eks. Med laveste og så med personlige tillæg. Som måske skal bogføres på en anden konto 
endda.  
  



Tillæg: Beregnes ikke i systemet. Det skal indtastes i lønsystemet. Som I formentlig plejer at gøre. 
Kimik: Hedder tillæg noget andet i den gamle lov? Er der behov for andre lønkoder?  
Dariusz: Er det ikke kun et tillæg.  
Kimik: Sammenlignet med den gamle lov. 
Børnetillæg og personlig tillæg er det samme. 
Kimik: Så det skal gøres som altid har skullet. 
  
Malou: Kunne det tænkes? Der er flere der har børn. At i billede 900 kan tilkobles børnetillæg?  
Kimik: Vi har talt om det - side 900 er primært til beregning som afhænger af indkomst.  
Malou: Det er jo større arbejdsredskab. Kunne det tænkes / være en god ide at have et hak der 
hedder børnetillæg?  
Kimik: Det er en god ide - fordi vi også gerne vil have pensionssystemet i winformatik til at 
kommunikere direkte med lønsystemet. Så kunne man taste alt ind i winformatik. Jeg vil bare 
gerne nedprioritere det lidt i forhold til det vi skal lave nu. Der findes arbejdsmetoder til det 
andet. Det vigtigste er at få lovændringen håndteret mht. selve førtidspensionen.  
Malou: Ja ja men jeg spørger bare. 
Dariusz: Man kunne udvide systemet med børnetillæg og personlig tillæg m.v. det vil være et 
undersystem.  
Kimik: Ja det er separate opgaver: 
Spm: Men børnene skal jo oprettes -  
Kimik: De er i folkeregister, men man skal angive for dem  
Spm: Hvordan gik det med lønsystemet? 
Kimik: De er principielt åbne for det. Vi havde bare ikke nogen ressourcer til det.  
Denniz Gøgenur gjorde store anstrengelser for at fjerne stopklodser, men der havde Kimik så ikke 
ressourcer til det. Det står stadig på vores liste.   
Spm: Ellers skal vi vel have en deadline til lønkontoret? 
Hans: Vi indtaster vores egne selv. 
Spm: Det er tre kommuner der indtaster selv.  
Kimik: Vi vil forsøge at være i så god tid med beregningen - så I kan nå det inden da. Det skal 
tastes ind i løbet af juni.  
  
Paragraf 33: hvis man bliver bekendt med ændrede forhold, så skal det tastes ind i side 900. 
  
Paragraf 34: Der skal foretages kontrol. Side 903 kontrollister kan bruges.  
  
Paragraf 35: standardværdier i felter - den vil foreslå maj som beregningsmåned. Det er ligesom 
det plejer.  
  
Paragraf 39: jeg mener der står i breve omkring social ankenævn.  
Malou: Vi snakker om to ting: der skal afklaring på hvor der skal laves en klageformulering.  
Kimik: Der er to forskellige slags breve. Førtidspensionister får et brev når man har fastsat 
arbejdsevne. Så kommer et særskilt brev, hvor man skriver at sagen er vurderet m.v., og så kan 
man klage evt. til særlig førtidspensionsklagenævn.  
Men der er også andet brev, hvor der står man har fået tildelt sådan og sådan, hvis du er utilfreds, 
så skal man klage til social ankenævn.  
Det er to forskellige ting og to steder man skal klage.  
Borgeren kan undre sig over to forskellige breve.  
Dariusz: Vores system har indtil nu alle de standard breve - er årlig reguleringsbreve faktisk. Lige 
med det samme når man bruger disse breve - så begynder det at blive lidt mærkeligt i det her. 



  
Kimik: Mht. breve, så forestiller vi os at der skal dannes et brev til alle pr. 1/7. med side 902. der 
kan masseudskrive breve.  
Så man beregner for alle, og så sender man det ud. Så brevet skal tilpasses for ny lov og et 
specielt afsnit omkring arbejdsevne "Arbejdsevne ikke fastlagt, så udbetales ud til paragraf 43.." 
  
Paragraf 41: Grønlands Statistik har bedt om alderspension for første 3 måneder. Det samme sker 
nok også for førtidspension. Kimik trækker manuelt ud. 
  
Paragraf 42: Ikrafttrædelsesdatoen bliver lagt ind i systemet - så det kan afgøre om der skal 
beregnes efter gamle eller nye regler.  
  
Paragraf 43: Overgangsordning. Behov for "Ikke vurderet" niveau. Så en sagsbehandler kan ændre 
det til noget andet.  
Det er også her at aktuel indkomst baseres på. Der er en masse indviklede ting omkring nogen der 
er over 60. så kan de selv anmode om arbejdsevne skal revurderes. Hvis de ikke vil, så skal det på 
et tidspunkt sættes til højeste. Dariusz: Som udgangspunkt så er det alle der er fyldt 60? 
Kimik: Nej, alle skal som udgangspunkt stå som Ikke vurderet. Men det er ikke højeste beløb. Det 
er jo et andet beløb end det der er nævnt i anden paragraf 17. 
Hans: Det er ikke alle som får højeste. 
Kimik: Lige nu får nogen jo førtidspension, og de skal få et beløb - indtil deres arbejdsevne er 
vurderet - så får de et beløb der minder om det som hidtil… men ikke samme som at sige at de får 
højeste - det kan man først sige senere. Det vil være et stort arbejde for sagsbehandlere for at 
vurdere alle.  
Indtil da, så får de det på paragraf 43 - 109 tusinder ca.  
Paragraf 43 gælder kun dem der er tilkendt førtidspension ved lovens ikrafttrædelse.  
Der er formler hvor man kigger på aktuelle indkomster, person selv, partner m.v. 
Dariusz: Måske har man glemt noget i paragraf 43.  
Det giver ikke så stor mening, hvorfor skal der skal være den forskel. 
109.000 er det som man får betalt lige nu.  
Kimik: Men er det ikke det samme som lige nu.  
Dariusz: Første version er 106.000. Det har de ændret til 109.000 i anden version. Så har de 
yderligere ændret til 110.664 men ikke i paragraf 43.  
Kimik: Det hører vi nok mere om. 
  
Paragraf 44: Det er 50% som det plejer, så kan godt bogføre på samme konto. 43-02. 
  
Hans: Det er vel så i forhold til gamle lov omkring 2002. Den piller vi vel ikke ved.  
Kimik: Nej det er konto 43-01. Vent nu lige lidt…  
  
Hvis der er én der er tildelt førtidspension - og der er bogført på 43-01 -  skal vedkommende så 
flyttes over på konto 43-02.  
Vi vil ikke indrette systemet til hvordan det er om 5 år.  
Dog skal vi sikres os at dem før 2002, også får 50% reduktion nu. Det skal så bygges ind. Feltet 
"Tildelt dato" bliver irrelevant.  
  
Spm.: Skal der være tre konteringer? Én før 2002, efter og en tredje fra 1/7 ?  
Kimik: Nej det mener jeg ikke. Det kan godt være at nogen af andre årsager vil bruge en tredje 
konto. Refusion er jo den samme.  



43-02 kan ligeså godt bruges til det hele.  
Der skal jo laves noget om for dem før 2002 ved ændringer i lønsystemet. Det har også relevans 
til bogholderiet.  
Kimik: De skal ikke oprette nye konti. De kan godt spærre den gamle konto.  
Spm.: Skal der nye koder, overenskomstkoder, m.v. 
  
Lønkoder?  
Konteringsregler? 
Det skal være på et separat møde at vi finder ud af at strukturere det.  
Det er nogen af jer – Marianne Lennert og Anne Reimer - at I skal være med. Men hvem skal med 
fra lønteknisk ?  
Nogen skal beslutte - hvordan skal det være - det er jo kommunerne - det er jo deres 
arbejdsværktøj. 
Malou: Nu har jeg ikke fulgt med på alderspensionsområdet. Hvad gjorde I rent praktisk da den 
skulle træde i kraft? 
Marianne: Vi lavede nye overenskomstnumre og ny lønkode, og en vejledning som vi sendte.  
Malou: Hvem arrangerede det så ?  
Marianne: Med lønteknik - og Peter Trier - hvem indkaldt det egentlig? Peter indkaldt det. 
Kimik: Vi kan godt indkalde.  
Man skal gøre som med alderspension - med nogen formler - og det bygges ind i winformatik. 
Man indtaster pensionsbeløb i lønsystem og ikke bi-indkomsten. 
Hans: Så det er egentlig samme ændring. 
Kimik: Grundlæggende er det samme, ja. Det er nogen formler.  
Marianne: Bruger samme metode som med alderspension. 
Kimik: Noget i den stil - men kan godt være man vil have niveauerne med ind også..  
Marianne: Måske overenskomstkode og tre lønkoder..  
Hvad henter man fra statistik? 
Kimik: Det ved jeg ikke. Måske begge dele. 
Malou: Kan det tænkes at lønteknik er særskilt. Det starter man med i paragraf 44. Kan du 
indkalde Peter de der lønteknisk?  
Kimik: Men hvem vil være med i den her kreds? Lønkontorer fra de fire kommuner og hvem 
ellers?   Konteringsfolkene? Det er vel passende samme møde. Budget og regnskabsråd. 
Kanukoka og SE. Arnaraq Løvstrøm, Kathrine Holm Kleist, og nogen andre. Hans Jensen.  
  
  
  


