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Økonomi Handicap  Forløbsbeskrivelse 

Forudsætninger for økonomifunktionerne i Handicap 
Hjælpeforanstaltning 
Hjælpeforanstaltning Der skal være oprettet 

hjælpeforanstaltning på side 
921. 

ALT + Q 921 
 

Fremsøg 
hjælpeforanstaltning 

Søg hjælpeforanstaltningen 
frem og vælg på listen.  

Se Huskeseddel: 
H_02_Søg hjælpeforanstaltning side921 

Opret 
hjælpeforanstaltning 

Hvis det er en ny 
hjælpeforanstaltning så opret ny 
på side 921.  

Se Huskeseddel: 
H_08_Opret_Hjælpeforanstaltning_side921  

Der skal være tilknyttet gyldige satser til hjælpeforanstaltningen. 
Satser Der skal være tilknyttet satser til 

hjælpeforanstaltningen.  
Se Huskeseddel: 
H_08A_Tilknyt_sats_til_Hjælpeforanstaltning_s
ide921S 

Fejlmulighed Hvis en sats ikke er gyldig i den 
periode som 
hjælpeforanstaltningen 
registreres på personen, kan 
økonomien ikke beregnes Altså 
man kan ikke lave en beregning 
af økonomien på side 920D og 
side 928.  
Og satsen vises ikke på side 
921A hvis den er ”udløbet”.  
Der kan være skrevet forkert 
kontonummer ved 
hjælpeforanstaltningen. 

Hold altid satserne opdateret. Det skal gøres 
mindst én gang om året når nyt takstcirkulære 
udkommer eller når satserne ændres af anden 
vej (private institutioner f.eks.) 
 
Se Huskeseddel: 
H_08B_Ret_Afslut_slet_sats_til_hjælpeforanst
altning_side921S 

Institutioner 
Institutioner Der skal være oprettet 

institutioner på side 922 
ALT + Q 922 
 

Fremsøg institutionen Søg institutionen frem og vælg 
fra listen. 

Se Huskeseddel: 

H_03_Søg_Institution_side922 

Opret institution Hvis det er en ny institution så 
opret en ny fra side 922. 
OBS: Kundenummeret skal være 
oprettet side 240 først. 

Se Huskeseddel: 
H_09_Opret_Ret_slet_Institution_side922 

Der skal være tilknyttet gyldige satser til institutionen. 
satser Der skal være tilknyttet satser til 

institutionen. 

Se Huskeseddel: 
H_10_Tilknyt_sats_til_Institution_side922S 

Fejlmulighed Hvis en sats ikke er gyldig i den 
periode som institutionen er 
registreret på personen, kan 
økonomien ikke beregnes Altså 
man kan ikke lave en beregning 
af økonomien på side 920D og 
side 928.  
Og satsen vises ikke på side 
922A hvis den er ”udløbet”. 
Der kan være skrevet forkert 
kontonummer ved institutionen. 

Hold altid satserne opdateret. Gøres mindst én 
gang om året når nyt takstcirkulære udkommer 
eller når satserne ændres af anden vej. 
Se Huskeseddel: 

H_10A_Ret_Afslut_slet_sats_til_Institution_side922
S 
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Økonomisk overvågning 
Beregning/genberegni
ng  

Når en hjælpeforanstaltning er 
registreret på en person med 
handicap er det vigtigt, at 
beregne økonomien ved 
hjælpeforanstaltningen.  
Husk at udfylde felterne i 
Foranstaltning. 
Klik på knappen Genberegn.  
 
OBS: Knappen Genberegn er en 
regnemaskine der udregner det 
samlede beløb ud fra: 

- Periode (start og slut) 
- Satskategori 
- Hvor ofte 
- Hver 

Satsen hentes fra den nyeste 
sats, eller for den sats der er 
gældende i den periode 
hjælpeforanstaltningen er ydet.  

 

 
 

 
 

 

 OBS: 
Hvis der er tilknyttet en 
institution til 
hjælpeforanstaltningen så 
gælder det tilsvarende, at satsen 
for institutionen skal være gyldig 
i den periode hvor institutionen 
– via hjælpeforanstaltningen - er 
tilknyttet personen.   

Se eksempler på hjælpeforanstaltniger med 
beregning:  
Se link nedenfor. 
 

Eksempler på hjælpeforanstaltninger med beregning: 
Se eksempler her sammen med huskesedlerne: 
http://support.kimik-it.gl/winfosupport/Undervisning/Undervisningsmaterialer/Social/Handicap/Default.aspx  

Kontokontrol  
Konto på 
hjælpeforanstaltning 
(og institution) 

På hver enkelt 
hjælpeforanstaltning registreres 
konto for: 

- Voksne 
- Børn 

Kan være samme konto, men 
kan også være forskellig. 
Det er den konto der 
sammenholdes med 
budgetkontoen og konto for 
bogført forbrug. 
  

 

 
 

Afledt konto På den konkrete 
hjælpeforanstaltning på 
personen side 920D, afledes det 
korrekte kontonummer af: 

 

http://support.kimik-it.gl/winfosupport/Undervisning/Undervisningsmaterialer/Social/Handicap/Default.aspx
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- Personens status side 
920A (Voksen/Børn og 
Unge) 

- Sammenholdt med det 
kontonummer for den 
pågældende status, der 
er registreret på 
hjælpeforanstaltningen 
eller institutionen.  

 

 

 

 
 

Budget og forbrugskontrol 
 

 
 

Er der penge tilbage på kontoen? 
Side 920D 
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Side 920A 
Side 920A Side 920A viser ligeledes en 

oversigt over: 
- Beregning 
- Budget Total  
- Forbrug Total  
 

 

Fejlkilder Forkert status på personen på 
side 920A. 
 

Sørg for at status på personen side 920A er 
korrekt og rettes når personen bliver 18 år.  

 

 
 

Side 928 Kontrol og udtræksider 
Side 928 Beregn 
Side 928 Beregn Klik på knappen Beregn side 

928.  
Side 928CA åbnes 
 

 

 
 

 På side 928CA klikkes på 
knappen  
Foretag beregning.  
 
Der foretage en genberegning i 
hele Handicap, så der kan laves 
en opdateret opsummering af 
Beregninger, Budget og Forbrug.  

 

 
 
Se huskeseddel: 
H_20_Beregn_side928CA 
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Side 928E Udtræk til regneark 
Side 928E Beregnet 
forbrug 

Klik på knappen Udtræk på side 
928.  
Side 928E åbnes. 
  

 

 

Valgmuligheder  Vælg Hjælpeforanstaltninger. 
Vælg periode og år. 
Klik Udfør for at igangsætte 
søgningen. 

 
 
Se huskeseddel: 
H_18_Udtræk_hjælpeforanstaltning_side928E 
 

Udtræk på side 928E af forbrug på de enkelte hjælpeforanstaltninger. Vist pr. person. 
 

 
 

Valgmulighed Vælg Institutioner 
Vælg periode og år. 
Klik Udfør for at igangsætte 
søgningen. 

 

 
Se huskeseddel: 
H_18A_Udtræk_institution_side928E 
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Udtræk på side 928E af forbrug på de enkelte institutioner. Vist pr. person pr. institution. 

 
 

Overfør til Excel 
Gennemfør søgningen Når søgningen er gennemført på 

side 928E bliver Excel knappen 
aktiv. Søgeresultatet kan 
derefter overføres til Excel og 
data kan viderebearbejdes.  

 

 

Side 928M Økonomisk oversigt 
Side 928M Økonomisk 
oversigt 

Klik på knappen Økonomi på 
side 928.  
Side 928M åbnes. 

 

 

Side 928M Økonomi-regneark 
Vælg periode og år. 
Klik Udfør for at igangsætte 
søgningen. 
 

 
Se huskeseddel: 
H_19_Oekonomi_side928M.pdf 

Der vises et udtræk af samtlige de hjælpeforanstaltninger og institutionsanbringelser der er aktive i den 
valgte periode. Udtrækket vises med en række pr. hjælpeforanstaltninger/institution . Kan dermed vise 
flere rækker pr. person. 

 
 

Overfør til Excel 
Gennemfør søgningen Når søgningen er gennemført på 

side 928M bliver Excel knappen 
aktiv. Søgeresultatet kan 
derefter overføres til Excel og 
data kan viderebearbejdes.  
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