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Hermed fremsendes materiale (vedhæftet som Word dokument) til gennemgåelse på mødet på 
torsdag. 
Vi når formentlig ikke alt materialet, da vi også skal diskutere hvordan data kan ”flyde” imellem 
kommunernes systemer. 
I den forbindelse har jeg inviteret Anders Djursaa med til mødet da han har expertise indenfor 
lovgivningen omkring dette. 

Dagsorden:
- Kort status omkring systemet
- Opfølgning på punkter modtaget fra kursus
-- Punkter som er lavet
-- Og så især: Hvordan ”data” kan flyde imellem kommuners systemer. 
-- Resterende punkter
- Andet

Status:
selv checke handicap data fra stinehansen •
brugervejledning klar •
hjælp til alle sider •
beregningsfunktion - vi arbejder på regneark - økonomi•
breve "bevilling til aflastning"•
"bevilling til støttetimer" udvidet med automatisk funktionalitet•

Punkt vedr. "Data" kan fluyde imellem kommuners systemer:

Dariusz o.a.:1)
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Dariusz o.a.:1)

Hvis der var en mekanisme bagved ”fraflyttet”-status der åbnede samme side med alle data 
og vedhæftede bilag i den handicappedes tilflytningskommunen, så ville jeg godt forstå, at 
fraflytningskommunen ikke kunne længere have nem adgang til den fraflyttedes side. Hvis 
dette var tilfældet så var flytning til DK normalt (altså bortset fra visitationer til 
efterskoleophold/anbringelser via GLs Rep. I Kbh. og lignende) en anden status og kunne 
måske betegnes som ”inaktiv”. Flytning til DK (eller til et andet land) betyder normalt, at 
den handicappede forsvinder helt fra handicapsystemet og vil kun dukke op igen hvis 
vedkommende vender tilbage til GL. I denne situation ville være til gavn hvis 
fraflytningskommunen kunne forholdsvis nemt ændre status til ”aktiv” og få igen adgang til 
de oplysninger der var i systemet inden emigrationen. Samme status kunne ellers anvendes, 
hvis den handicappede ikke havde brug for hjælp iht. handicapforordningen over en længere 
periode, fx fordi vedkommendes funktionsevner var kommet tilbage varigt (/længevarende?) 
og i væsentlig grad (et eksempel kunne være barn med ADHD der fik varig /længevarende? 
og væsentlig reduktion af symptomer i sin voksenalder). 

Når man har ovennævnte tanker, så begynder man også at forestille sig, at der kunne måske 
være til gavn at have en særlig status ”død” i handicapsystemet, hvor systemet måske selv 
automatisk fjernede den afdøde til et helt lukket fjernarkiv når der ikke har været udgift på 
vedkommende i løbet af bestemt tid eller lignende. Der var i hvert fald påpeget ved mig flere 
gange at det virker irriterende når dødsboer dukker op i handicapsystemet.

Ovennævnte er blot nogle løse tanker. Ellers er jeg enig i at man bør måske drøfte al denne 
problematik til et faggruppemøde – også for at opnå størst mulig harmoni i anvendelse af 
handicapsystemets begreber på tværs af de kommunale grænser.

  

Til punktet omkring data udveksling imellem kommuner har jeg lavet et par spørgsmål, som I 
forhåbentlig kan forberede jer på inden mødet på torsdag. Disse er:

Hvordan er sagsgangen imellem kommuner? 
hvad er det for opgaver en opholdskommune skal foretage?
hvad er det opgaver en hjembyskommune skal foretage?
hvilke data har hver især behov for? 
hvad er lovgivningen omkring dette – især udveksling af data?

Kommentarer fra mødet:

Modtagne kommune indtaster nyt cpr nummer og data hentes ind fra forrige kommune. Det vil 
desuden være smart at se hvor har de forhenværende oplysninger har været før.

Danske lovpraksis benyttes også på grønland iflg. Dariusz. 

Persondata loven ligeså. 

Godkendelses knap skal formentlig bygges ind i systemet. Samt en 
overførelsesfunktion/synkroniseringsfunktion. Rent teknisk er det ikke noget problem. 
Det er det lovmæssige som er den største udfordring og KIMIK behøver hjælp til denne. 

Opholdskommune får større adgang. 
Men gamle kommune er meget mere…. Fordi det bl.a. drejer sig om penge m.m.

Kommunerne samarbejder om personer med handicap. 
Børnelovgivning kan muligvis også undersøges. 
Kommunen har pligt til at videregive data omkring børn til den nye kommune.
Handicapforordningen bør muligvis også undersøges. 
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Handicapforordningen bør muligvis også undersøges. 

Konklusion
Kanukoka …. Kan måske hjælp os (Kommunerne) på dette område  --- KIMIK vil derfor kontakte Ole 
Peter på KAQA møderne.
Der findes muligvis en Bjarne Petersen / Pedersen - Jurist som også kan hjælpe med dette.

KIMIK vil på gruppens vegne…. Sende anmodning om hjælp til ovenstående emne. 
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