
Opfølgning på kursus i Pensionsberegning: 

Minna Laursen, 09. December 2015 

 

Generel bemærkning: Når der i nedenstående svar står ”Winformatik gør et eller andet automatisk”, så 

betyder det at en medarbejder i kommunen hver måned kort tid før udbetaling af den kommende 

måneds pension starter side 901 og foretager en beregning på den pågældende måned. De automatiske 

ajourføringer er beskrevet her: http://support.kimik-

it.gl/winfosupport/brugervejledning/Social/Pension/Default.aspx#Ajourføring  

 

 

Spørgsmål og problemstillinger der blev rejst/bemærket under kurset om Pensionsberegning, og som (kan) 

vedrører forhold der skal håndteres i Winformatik: 

 

1. Overgang fra førtidspensionist til alderspensionist. Det sker når pensionsalderen opnås. I dag gør 

Winformatik det automatisk.  Behandles når Førtidspensions loven behandles. Men der 

efterspørges en alert, når det er nært forestående/når det sker, så sagsbehandlerne ved det sker. 

Og kan handel pro aktivt. 

Svar: Systemet ændrer ganske rigtigt automatisk førtidspension –> Alderspension ved fyldt 65 år. 

Det vil fremgå af listen ”Liste til lønsystem – Sammenlign med forrige måned” i side 903 hvilke 

personer, der er tale om. I kolonnen Konto vil der være en ændring fra 43 til 47. Hvis en 

ægtefælle/samlevende alders- eller førtidspensionist får ændret sin pension af den grund, så vil 

vedkommende også fremgå af listen. 

 

2. § 2 stk. 3 og § 4: Pension efter 3 års fast bopæl i Grønland. Kan det udregnes automatisk via CPR? 

Kan der indtastes antal år personen har opholdt sig i Grønland? I dag udregner de selv ”i hånden”. 

Svar: Kommunerne får kun bopæls-historik 5 år tilbage i tiden fra CPR. Der vil godt kunne lade sig 

gøre at systemet giver en vis hjælp i forbindelse med §2; men ikke i forbindelse med §4 (og heller 

ikke i forbindelse med §7 ”brøk-pension”). 

 

3. §5, stk. 1: 1-års ægteskabslignende samliv. Hvis et ægtepar er formelt skilt, men fortsat bor 

sammen efter skilsmissen – under ægteskabslignende forhold – er de at betragte som par.  Så 

skilsmisse er ikke nok til at skille dem ad pensionsmæssigt. Skal håndteres i Winformatik.  

Svar: Situationen kan håndteres ved at indtaste den tidligere ægtefælles CPR-nummer i feltet 

Samlever. 

 

4. § 5, stk. 3: Ældrebolig og Ældrekollektiver er i Pensionssammenhæng at betragte som egen bolig, og 

ikke en døgninstitution, der medfører reduceret pension. 

Svar: Winformatik gør ikke noget automatisk i forbindelse med reduceret pension. Det er alene 

sagsbehandler, der afgør hvornår der skal sættes hak i feltet ”Reduceret”. 

 

5. § 7 Brøkpension i forhold til antal år i Grønland, Danmark eller Færøerne. Håndterer Winformatik 

det automatisk? Kan det udregnes automatisk via CPR? 

http://support.kimik-it.gl/winfosupport/brugervejledning/Social/Pension/Default.aspx#Ajourføring
http://support.kimik-it.gl/winfosupport/brugervejledning/Social/Pension/Default.aspx#Ajourføring


Svar: Se svar til punkt 2. Winformatik håndterer det ikke automatisk. Der skal i givet fald opfindes 

et nyt felt ”Bopælstid” i side 900, som kan udfyldes med 3-39. Hvis det er udfyldt, så skal 

systemet beregne brøk-pension. 

 

6. Udbetalte feriepenge: Indgår som A-indkomst og derfor (antagelig) en del af Aktuel indkomst. Det 

samme med udbetaling af ferietillægget. Kan få indflydelse på Aktuel Indkomst. Tilsvarende 

december – reguleringer, der kan give en kunstigt høj Aktuel Indkomst. Så må man overskrive så 

det bliver mere retvisende.  

Svar: Ja, det generelle svar er: Hvis sagsbehandler af en eller anden grund ikke mener at den 

aktuelle indkomst er retvisende, så skal der indtastes en ”Forventet Bi-indkomst”. 

 

7. Arv er ikke hverken A eller B indkomst så det indgår ikke i Aktuel Indkomst. 

Svar: Ved ikke. Spørg juristerne i Familiedepartementet. 

 

8. Advisering i Winformatik ved flytning til anden kommune, så man undgår at udbetale pension til en 

fraflyttet pensionist. Og dermed besvær med enten inddrivelse af for meget udbetalt eller 

mellemkommunal mellemregning. Advisering af adresseændring efterlyses.  

Svar: Winformatik sætter automatisk slut-måned på fraflyttende pensionister (dog ikke ved 

reduceret, hvor det kan være flytning til en institution i anden kommune eller andet land). 

Winformatik sørger dog pt ikke for at lønsystemet automatisk opdateres. Det kræver at ”nogen” 

kigger på listen ”Liste til lønsystem – Sammenlign med forrige måned” i side 903, og sørger for at 

få ændret i lønsystemet. Fraflyttere vil optræde med Status = Udgået. 

 

9. Der blev efterspurgt elektronisk Dataudveksling af pensionistens data, mellem kommunerne, når 

en pensionist flytter. Efterspurgt mulighed for at kigge i afgivende kommunes data.  

Modtagekommunen kan anmode om sagsakter til brug for egen sagsbehandling, men lige p.t. er 

der ikke mulighed for at hverken kigge i andre kommuners date eller elektronisk at overføre data 

mellem kommunerne. 

Svar: Ønsket er kendt; men vil nok ikke blive prioriteret særlig højt af prioriteringsgruppen. 

 

10. Alert når pensionister udrejser, så man kan få stoppet pensionen. Hvis det er aktuelt. Samme 

problematik som ved flytning fra en kommune til en anden.  

Svar: Se svar til punkt 8. 

 

11. § 11 Pensionsregulering i forhold til reguleringsprisindekset. Der er dato problemer med 

reguleringen, idet Naalakkersuisut offentliggør de regulerede beløb den 1. januar og pensionen er 

forud betalt. Så januar pensionen er allerede udbetalt inden reguleringen offentliggøres.  Skal 

håndteres.  

Svar: KIMIK iT har mundtligt fået besked fra Familiedepartementet om at de nye satser vil 

foreligge 1. september året før. 

 

12. Der er spørgsmål til side 900 felterne: Aktuel indkomst (inklusiv pension) Hvorfor det når 

pensionen udregnes ud fra aktuel indkomst bortset fra før- og alderspension??? Og Udbetalt 

Pension = det beregnede beløb. Er det før eller efter skat? Det er det beregnede beløb der 

”overføres” til Akissarsiat og derfor før skat. Hvorfor feltet Fradrag. Hvad bruges det til? 

Svar: Skattestyrelsen oplyser ”Aktuel indkomst (inklusiv pension)” til kommunerne. Det havde 



været nemmere hvis Skattestyrelsen oplyste ”Aktuel indkomst (eksklusiv pension)”; men det er 

altså desværre ikke tilfældet. Derfor er Winformatik nødt til selv at trække udbetalt pension fra 

for at regne bi-indkomsten ud. Udbetalt pension er før skat.  

Udbetalt pension er jævnfør økonomisystemet - det er ikke jævnfør Winformatiks pensions-

modul. Så det er ikke nødvendigt at pensionen er beregnet i pensions-modulet for at den bliver 

medregnet. Bemærk at pension der er udbetalt af anden kommunen ikke er medregnet. Så i 

dette tilfælde er det nødvendigt at indtaste en Forventet bi-indkomst.  

Feltet Fradrag skal ikke bruges mere. Det skulle tidligere bruges hvis pensionisten havde fradrag 

ud over standard-fradraget på 10.000. Det kunne f.eks. være store renteudgifter. 

 

13. Der blev spurgt til andre fradrag end standardfradraget, f.eks. renteudgifter. Det går via 

pensionistens forskudsopgørelse og derfor indregnet i den trækprocent som lønsystemet udregner 

A-skat på baggrund af. 

Svar: Enig. Bemærk: I det nye begreb ”Aktuel indkomst” er fradrag ud over standard-fradraget 

ikke medregnet. 

  

14. Der blev efterlyste et datostempel ved Aktuel Indkomst på, hvornår den er hentet/overskrevet? Så 

kan sagsbehandler se om det er relevant at hente en ny Aktuel Indkomst.  

Svar: Det er meningen at systemet automatisk skal hente seneste aktuel indkomst når der bliver 

slået op på en sag. Det er dog ikke implementeret endnu. Bemærk, at den ny-hentede oplysning 

ikke automatisk vil ændre pensionen – der skal en sagsbehandler beslutning til. 

 

15. Der blev spurgt om, hvorvidt det var muligt at få et overblik over udviklingen i pensionistens 

Aktuelle indkomst, måned for måned. Bl.a. til brug ved vurdering af anden offentlig hjælp, hvor 

kontoudtog danne baggrund for udregning af bl.a. trangsvurderet hjælp. De data, der danner 

grundlag for Aktuel Indkomst ejes af SKAT og er ikke en del af Winformatik.  Og derfor ikke 

umiddelbart mulige at stille til rådighed.  

Svar: I Winformatik side 442 kan man se udviklingen i aktuel indkomst måned for måned. 

 

16. § 21 Kommunalbestyrelsen har pligt til at føre kontrol med udbetaling af alderspension og evt. 

tillæg. Har de brug for ”noget” til den kontrolfunktion? 

Svar: Det er vel nærmest et spørgsmål til kommunerne. Side 901 rummer mulighed for at 

udtrække regneark, der viser resultatet af pensionsberegningen. 

 

17. § 20 Tilbagebetalingspligt: Dokumentation af sagsgang ved f.eks. inddrivelse af for meget udbetalt 

pension. Winformatik gemmer de data, der er indtastet i systemet, så en afgørelse kan genskabes. 

Men kunne der være behov for f.eks. SocialJournalArk tilkoblet pensionssiden, så f.eks. 

ansøgningsskema og andre dokumenter kan vedlægges pensionssagen til dokumentation af korrekt 

sagsbehandling og vejledning? Vigtigt i forbindelse med ankesager.  

Svar: Det er allerede nu muligt at oprette notater med Kategori = Førtidspension eller 

Alderspension og gemme dokumenter i forbindelse med notaterne. Der er dog ikke nogen 

automatisk kobling mellem side 900 og side 578/579. 

 

18. Hvis der gives afslag på pension, eller der ændres i pensionens størrelse eller den stoppes helt, er 

det en afgørelser, hvor der en høringspligt hos den pågældende. Det betyder, at ændringen kan 

beregnes og udsendes som brev til pensionisten, men ikke effektueres straks. Må afvente 



høringsperiodens udløb førend det kan gøres gældende. Det skal håndteres i Winformatik. 

Svar: Winformatik danner pt ikke breve af den karakter. 

 

19. Der blev spurgt til logning. Der er bekymring for, om uvedkommende vil bruge bl.a. side 442 til at 

snage i andres indkomstforhold. Detaljeringsgraden af logning bør måske genovervejes. 

Kommunerne opfordres til at være omhyggelige med adgang til de sider der giver oversigt over 

økonomiske data. Og ydermere tjekke deres sikkerheds procedurer og registerforskrifter for brugen 

af Winformatik.  

Svar: Enig. 

 

20. Hvordan kommer skattekort oplysningerne ind i Akissarsiat? Det er der ikke ændret på og sker som 

det plejer.   

Svar: Enig. 

 

 

 

 

 

Aktuel Indkomst påtænkes også at komme til at indgå i beregning af Offentlig hjælp  (kommer nok sagde 

Jørgen Møller).  

 

 


