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Referat af 4. faggruppemøde Beregning af Boligsikring Reform 2016 
Dato: mandag 8. februar 2016 

Til stede: 

 QA: Grete Street (grs) 

 KU: Arnannguaq Karlsen (arka) 

 Ku: Ulla Rafaelsen (ulra) 

 QE: Sara Poulsen (sarp) 

 QE: Mona Davidsen (moda) 

 QE: Heidi Løvstrøm (hedl) 

 QE: Sara-Louise Brandt-Rosing(sabr) 

 SE: Ulrik Albrechtsen (ulal) 

 KIMIK: Peter Trier (pt) 

 KIMIK Birte Kristensen (bk) 

 

Formål med møde er at skitsere ændringer som vil komme i Boligsikring i løbet af i år 2016. 

Emner: 

 Nødplan for marts 2016 

 Vise oplæg advisliste 

 Forklare om ny måde der beregnes på 

Nødplan Marts 2016: 

Peter Trier har fremsendt et regneark til hver af kommunerne, som viser væsentlige ændringer (ændring -+ 

7000 kr) i aktuel indkomst og som vil betyde ændring i boligsikring. Regneark blev gennemgået. Man kan 

også se aktuel indkomst på side 442. Selvom der er ændringer i aktuel indkomst, så skal man blive ved at 

arbejde på samme boligsikring, man skal IKKE sætte en udflytningsdato på. Hvis nye aktuel indkomst skal 

være gældende, så skal sagsbehandler sætte kryds ved Nye aktuel indkomst checkboksen sektion 

Husstanden på side 570D. Sagsbehandler skal på nuværende tidspunkt selv skrive brev til borger ang. 

ændringer til borger. Hvis Forventet er udfyldt, så tager det præcedens over aktuel indkomst og ny aktuel 

indkomst. 

 

Vise oplæg advis-liste 
Der blev vist oplæg side 571 (Advisliste knap ) til mødet. Det ønskes, at der splittes ud på kontaktpunkter 

med mulighed for at vælge kontaktpunkt i en  selectbox. Dermed kan sagsbehandler sende mail ud til den 

sagsbehandler som tager af et bestemt kontaktpunkt. Der ønskes også en Excel knap på side 571Advis. 

Forklare om ny måde der beregnes på 
Se designdokument under punktet ”Oplæg til 4. faggruppemøde”.  Diagram vedr. aktuel 

indkomst/beregningsgrundlag og diagram med tidslinje i Boligsikring blev vist. Der blev forklaret hvordan 

beregningsgrundlaget kan ændre sig. 
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