
Referat, faggruppemøde 22-06-2016 
 
Dagsorden 

 KIMIK gennemgår enkelte udvalgte eksempler på beregning 

 Opsamling af erfaringer på tværs af kommunerne 

 Er breve udskrevet fra side 902, og udsendt? 

 Er alt klar i lønsystem/kontoplan? 
 
Deltagere: 
KU: Regine Benjaminsen, Katrine Poulsen, Maline Lyberth 
SE: Hans Jensen, Anne a Dalbø, Anna Reimer, Masasse Mikaelsen, Clara Olsen 
QE: Grethe Larsen 
QA: Dariusz Sobczynski, Kesia Rasmussen 
Kimik IT: Peter Trier 
 

KIMIK gennemgår enkelte udvalgte eksempler på 
beregning 
To eksempler: 61 årig Batseba gift med alderspensionist, 58 årig Charlotte også gift med alderspensionist. 
Cirka samme indkomst for de to. 
Batseba beregnes efter §43,3 => §17. Månedlig pension 9.222 
Charlotte beregnes efter §43,4. Månedlig pension 5.941 
 
KU: spørgsmål til brev i side 900. Peter forklarede at der ikke skal bruges brev fra side 900 i denne 
forbindelse. Brev i side 900 er beregnet til situationen at der sker væsentlige ændringer i aktuel indkomst. 
Det bliver tidligst relevant i forbindelse med august-pensionen. I forbindelse med juli-pensionen skal man 
bruge breve udskrevet med side 902 (udskrives til alle førtidspensionister på en gang). 
 
Peter fremviste statistik i side 901. Eksempel: 

 
 

Opsamling af erfaringer på tværs af kommunerne 
Der er stor forskel på i hvilken udstrækning man bruger §9, stk 2.  
 

Er breve udskrevet fra side 902, og udsendt? 
KU har udsendt breve fra side 902. 
SE vil individuelt kontakte pensionister, der mister pensionen helt. Endvidere afholdes borgermøder. 
 

Er alt klar i lønsystem/kontoplan? 
Konti under 43-03 med tilhørende arter er oprettet i alle kommuner. 
Det blev understreget at al førtidspension (også tillæg af forskellig art) fremover skal lønbogføres på konto 
43-03. Kun reguleringer for perioden 1. halvår 2016 skal bogføres på konto 43-01 eller 43-02. 



Overenskomstkode: 610.001 
Lønarter: 
2064 PENSION – REDUCERET 
2065 PENSION §15 laveste 
2066 PENSION §16 mellemste 
2067 PENSION §17 højeste 
2068 PENSION §43 Overgangsordning 
 

Eventuelt 
KU: Efterlyste regneark med tabeller. Dette kan findes her: http://support.kimik-
it.gl/winfosupport/Udvikling/Design-dokumenter/soc/pension/Reform2016/Default.aspx (led efter 
”Regneark fra Familiedepartementet”). 
Regnearket blev fremvist, og gennemgået i grove træk. 
 
Side 900: Feltet ”Tabel” bør ændres til at hedde ”Tabel/Paragraf”. 
 
Med mindre der sker uforudsete hændelser så afholdes der ikke flere faggruppe-møder vedrørende 
pensionsreformen. 
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