
Projekt-hjemmeside:
http://support.kimik-it.gl/winfosupport/Udvikling/Design-dokumenter/soc/pension/Reform2016/Default.aspx 

Deltagere: Nielsine (QE) (Maniitsooq), Marie Rødgaard, Katrine, Regine Benjaminsen, Grete Larsen (QE) (SIS), Dariusz & 
Kesia (QA), Anna Reimer (Lønkontoret) (SE), Hans Jensen og Jeremias Jeremiassen (SE) (Pensionskontoret), Frederikke 
(Nan)

Principperne i forbindelse med ”væsentlige” ændringer i ”aktuel indkomst”. 
Se skitse http://support.kimik-it.gl/winfosupport/Udvikling/Design-
dokumenter/soc/pension/Reform2016/TegningAktuelIndk.pdf 



Forklaring til ny knap ”Prøve-beregning” i side 901

Forklaring til ny liste ”advisliste – væsentlige ændringer” i side 903

Forslag til ændring af side 900 således at en sagsbehandler kan beslutte om en ændring i aktuel indkomst er så 
væsentlig at den skal slå igennem i pensionsberegningen.



Kommunernes erfaringer med at anvende ”aktuel indkomst”.

Dagsorden:

Principperne I ændring af aktuel indkomst

Ny aktuel indkomst hver måned fra skattestyrelsen. I forb. Med januar pension, fik vi en aktuel indkomst der dækker fra 
okt 14 til nov 15. osv.   
Der kommer et nyt tal for hver måned hen igennem året. 

Derudover er der pensionsberegningen. I januar 16, tog vi bare tallet og brugt det som beregningsgrundlag. Hvis der 
indtastes på feltet (Forventet Bi-indkomst), så træder alle regler ud af kraft som der nævnes nu. Det er kun hvis man 
kører videre uden - det som vi taler om nu.

Man skal kun lave om I pensionen ved væsentlige ændringer - hvis der ikke sker noget, så bruger man samme indkomst 
til feb og marts og så videre beregningerne.

Nu skal vi finde ud af om der ER væsentlige ændringer. Den kan sammenligne Marts 2016 med April 2016 (Feb 2015-
jan2016). Hvis der er +/- 7000 for personens egen eller +/- 14000 for parrets indkomst. Så skal sagsbehandler beslutte 
hvilken der skal bruges.    Ud fra hvad man beslutter så kan man ændre på hvilke tal der tages. 
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hvilken der skal bruges.    Ud fra hvad man beslutter så kan man ændre på hvilke tal der tages. 

Det kan godt være fra selvstyrets side - mener at det er nemmere - det kan give udfordringer - og det skal laves så det 
fungerer I winformatik enden. 

Ny aktuel indkomst hver måned - enten kan man bruge den eller ikke. 

Ny knap I side 901
Der er kommet en ny knap der hedder prøveberegning.   Beregn knappen er den gamle.
Prøveberegning gør det at den beregner det som er "ovenover" stregen - det er en forberegning - det træder ikke I kraft 
over for pensionisten endnu. Man kan se hvad ville der ske.

Den skal der trykkes på førend Advislisten kan bruges til noget. 

Kimik har lavet prøveberegning for Marts.

Advis-liste på side 903
Man vælge punktet "Advisliste - væsentlige ændringer": man sammenligner forudberegningen med måneden før. 

Der findes farvekoder - den grønne er prøveberegningen (marts 16) og - den sammenlignes med den gule (konkrete 
beregning for februar 2016).
Der vises så personer hvor der er ændringer. Foreløbig er listen således at personen er med, hvis indkomst er forandret 
som forklaret før (også selvom at pensionen er den samme). Det er jo afhængig af hvor på skalaen at vi er og om det får 
indflydelse på pensionen. Hvis man I forvejen fx. Får maksimum, så er man med -
Men Kimik foreslår at udelade dem hvor der ikke er ændringer I pension?
Kommunerne. JA    

Andet eksempel er hvis bi-indkomst ikke har ændret sig særlig meget, men ægtefællen er skyld I at den samlede bi-
indkomst ændres  (f.eks. Et fald) - det giver så anledning til en ændring I pensionen. Det vil være een som vi vil bevare. 
Sagsbehandleren skal så beslutte om det er noget som skal slå igennem.

Der er ikke særlig mange info fra familiedepartementet om hvad der er beslutningsgrundlag. Der er ikke kommet 
instrukser til kommunerne om hvad der skal lægge til grund for ændringer og hvad skal ikke lægge grund 

Dariusz: Det er dejlig nemt for dem … de har sagt at nu er kommunerne der skal kontrollere. Så hvis vi forsømmer 
kontrollen så er det vores skyld.
Kimik: Det er mere beslutningsgrundlaget.
Dariusz: Men det er mere kontrollen med betaling og at folk får den pension som de skal have. 

Kimik: Det er så muligt at klikke på CPR nummer og få side 900 frem. Her skal man så lave de ændringer der skal til for at 
det slår igennem. Det er ikke bygget ind endnu I systemet. 

Selve listen vil Kimik gerne høre om I har kigget på den og om den indeholder de oplysninger som er nødvendige.

Dariusz: Jeg har listen fra Excel - og advislisten viser den fra Excel. 
Det er en stor andel af mennesker - hvor ændringer ikke påvirker pensionen. 

Kimik: Man kan sætte prikken I "Sorter efter pension".

Nede I bunden - er der nogen med fejlkoder. 
Forskellige fejlkoder - f.eks. "Skattepligtig indkomst ikke fundet" - kan være fordi at en borger er flyttet fra kommunen. 
Så skal man ud at spørge…

Hans: Jeg har problemet med personfradrag. Hvorfor varierer den så meget?
Kimik: Standard fradrag på 10.000 ? 
Hans: Ja
Kimik: Det skal helst ikke ændre.
Hans: Nogen gange er den under og andre gange op over.
Kimik: Den kan være op til 20.000.
Hans: Den opfører sig meget spøjs.
Kimik: Kan du sende mig nogen eksempler?
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Kimik: Kan du sende mig nogen eksempler?
Hans: Ja jeg sender nogen eksempler 

Når de bliver 65, bliver de så automatisk lønningskontoret?
Kimik: Nej ikke til lønningskontor, men bliver automatisk lavet om I Winformatik - hvis man kører beregning på side 901.
Her meddeler man manuelt med en blanket - at nu er person fyldt 65.
Kimik: Det skal meddeles lønkontoret manuelt. 
Liste til lønsystem - sammenlign med forrige måned
Her listes op de ændringer der er set inde fra Winformatik - de skal meldes videre til lønningskontoret manuelt.
Der er ingen automatisk kobling. 
F.eks. Er der nogen der er førtidspensionist I feb og I marts er hun alderpensionist. Så er der ændringer I pension, men 
også I lønenskomst, tabeller, osv. Og alt det skal meddeles til lønningskontoret.

Forslag til ændringer af side 900

På A: Der står hvad den nuværende beregning er baseret på (F.eks. Nov 14-Okt 15). 
Øverst står  aktuel indkomst og udbetalt pension.

Den nye blok B:  Er så forslaget til en anden indkomst - den aktuelle indkomst og udbetalt pension I den 
periode. Der er så en checkbox til at sætte et hak "Anvend denne" - så vil den blive brugt og fremover. 
Fra den periode og så fremover.
Hvis man IKKE sætter hakket, så kører den videre med A.

Og hvis man skriver I Forventet Bi-indkomst så kommer det ALTID til at gælde.  (Blok C)
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Man kan sige at man går nedenfra og op med hvad der gælder. 

Kimik: Er det fremstillet forståeligt? 
Kommentarer så må I melde det.
Kimik: Det bliver lavet i den kommende tid, så det kan være klar til marts pensionen. 

Der er også udvidet i historik tabellen - så der er udvidet med metode. Her vil der stå om det er baseret 
på Indtastet forventet, eller Bestemt aktuel indkomst (og hvis ja hvilke periode aktuelle indkomst er 
det). Så man kan få noget dokumentation for hvordan pensionen er beregnet. 

Til slut
Kimik: Er der nogen erfaringer til aktuel indkomst?

Der er bemærket hvor nogen tilfælde er der meget stor forandring i aktuelle indkomst. Kimik har forsøgt 
at finde ud af det. Et eksempel er én som stiger fra 80.000 til 800.000 … Det viste sig at være en 
arbejdsskadeerstatning. 
Dariusz - har I fået at vide - om den skal regnes med?
Dariusz: Nej ingen svar endnu om den skal regnes med 
Når den ligger der, så er man forpligtigt til at tage den med  - i DK bliver den ikke taget med i aktuel 
indkomst. 
Kimik: det kan være at man ikke har tænkt over det i skattestyrelsen.   
Det kan være hvis man bringer sagen op, at så skal det måske ikke med - men det kan også få indflydelse 
på boligsikring osv..

Kimik har forsøgt at få en autoriseret kanal til spørgsmål af denne art. Så man kan bedømme hvad man 
skal gøre. Det er desværre ikke lykkes at finde nogen - der er forsøgt at finde i familiedepartementet og 
lovhjemmelkontoret - de har henvist til skattestyrelsen.

Har I fået svar fra skattestyrelsen?

Har I skrevet mail til tax@nanoq.gl ?

Kommuner: Nej.
Dariusz: Vi har prøvet men de har truffet afgørelse uden at få et svar.
De spørger personen og bliver enige… i stedet for… 

Kimik: Så der er et behov for at få en sådan kanal.

Hans: Der er nogen i selvstyrets system som er ved at finde ud af hvordan vi kan få fat i de oplysninger. 
Vi har holdt møde med nogen af dem. Vi har de samme problemstillinger. Der skal måske først laves en 
lovændring før at det kan lade sig gøre.
Der er nogen i gang med at undersøge hvordan vi kan arbejde med det. 

Er der andre der har erfaringer med Aktuel Indkomst begrebet?
Hans: Hovedpine…. 
Dariusz: Både godt og skidt … ubekræftet rygter : omkring eksplosion i klagesager. I QA har vi kun 8 
klagesager. Ikke usædvanligt. Det er klagesæson. 
Det kan være meget brugbar Aktuel Indkomst - hvis det er et gennemsigtigt begreb.
Indtil videre er det ikke gennemsigtigt begreb - vi ved ikke hvad det egentlig er.
Kimik: Man ved ik om det er teknisk fejl eller om det forholder sig sådan - med f.eks. Store forskelle.

Andet?
-

Mere info senere
Side 900 kommer ud når den er klar og Kimik giver besked når I kan bruge den.
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