
Mødedato: 15-06-2017 15:00
Placering: Mødetelefonen
Link til Outlook-element: klik her

Hej,

Du inviteres til faggruppe-møde ang. A-bidrag/underholdsbidrag system

Ring til 342007 -> du bliver bedt om at indtaste en kode •

Indtast 407812•

Tryk på #•

For at deltage på Mødetelefonen, gør således:

Bemærk: Det er bedst hvis du sidder ved en PC, hvor du har adgang til din mail. Når 
mødet begynder, så vil vi evt. sende en mail, som indeholder et link til TeamViewer. På 
den måde kan du se vores test-system.

Især paragraf 9 stk 1 og 2-

Samt paragraf 13-

Evt. beregning og bogføring m.v. -

På dette fjerde faggruppemøde følges op på test-systemet, samt reglerne og lovgivning 
der skal implementes i systemet.

Vel mødt!

Invitationsteksten

Kristian Reesen Skouboe (Mødearrangør)

Peter Trier (Accepteret i Outlook)

'annd@sermersooq.gl' (Accepteret i Outlook)

'park@sermersooq.gl' (Accepteret i Outlook)

'emab@kujalleq.gl'
'uini@kujalleq.gl' (Accepteret i Outlook)

'kapt@kujalleq.gl' (Accepteret i Outlook)

'marr@kujalleq.gl' (Accepteret i Outlook)

'ardo@kujalleq.gl'
'pilu@kujalleq.gl'
'nikr@qaasuitsup.gl' (Accepteret i Outlook)

Minna B. Laursen (Accepteret i Outlook)

mama@qaasuitsup.gl
dork@qaasuitsup.gl

Deltagere

Referat

Registrere når man skal lave udbetalinger1.
Bogføre det2.
Håndtere bidragspligtig, evt. bankoverførelse til bidragsberettigede3.

Overordnet skal systemet kunne:

4. Faggruppe-møde A-bidrag
15. juni 2017 13:42
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onenote:outlook?folder=Calendar&entryid=000000000731CC2A4DBD3B4A92EF491507CBC58D0700D7223B913F4E3A4D9D3CE534FCD5C0B50000000000220000D805894F44BF144683BE665A7AF8459F0020C886FC200000
mailto:krs@kimik-it.gl
mailto:pt@kimik-it.gl
mailto:annd@sermersooq.gl
mailto:park@sermersooq.gl
mailto:emab@kujalleq.gl
mailto:uini@kujalleq.gl
mailto:kapt@kujalleq.gl
mailto:marr@kujalleq.gl
mailto:ardo@kujalleq.gl
mailto:pilu@kujalleq.gl
mailto:nikr@qaasuitsup.gl
mailto:mbl@kimik-it.gl
mailto:mama@qaasuitsup.gl
mailto:dork@qaasuitsup.gl


Håndtere bidragspligtig, evt. bankoverførelse til bidragsberettigede3.
Indrapportering til skattestyrelsen ud af det også4.

- Foreslås at blive udvidet til flere felter. 
Side 585

Hvis barnet får 12.000 kr på års basis, så skal kommunen slet ikke udbetale noget. -

Pannu: Skal der være dokumentation på arbejdsskadeforsikring osv. ? -

KIMIK det vil jeg tro at det skulle dokumenteres. -

Den længst levende skal komme med dokumentation på arbejdsskadestyrelsen.-

Der står pt. ikke noget på ansøgningsskemaet vedr. det. - Muligvis Sullissvik skemaer?-

KIMIK spørger Niels: Hvordan er regnestykket - hvis barnet får arbejdsskadeforsikringsydelse? -

- Niels fremsender materiale på dette. 
Sag-status skal kontrollere hvis tilskud, om der er en bidragspligtig-

Uafklaret : ikke afgjort -

Forskud - evt. ændre til tilskud-

Paragraf 9 - stk 1. gennemgang

Uafsluttet sager … paragraf 12  --  udbetales kun 1000 kr. om måneden   (Alm. Løbende :  Pr. 
måned)   ---- indskranke selectboxe. Ellers pr. halv år. 

Hvis der er en far - Vi har flere i SE faderskabssag - så udbetaler vi halvårsvis forud 6000 kr. 

Men for uafsluttede er der ikke.

Sagstatus i toppen af siden … -

KIMIK: Hvis én ikke skal have noget i rekvisition. Så vil det blive hensat til kreditorsystemet 
som så vil lave bankoverførelse til moren. Intet udgiftsbilag med andet end tro og love 
erklæringen.
Hvis nogen af pengene skal til rekvisition, måske udbetaler man kun pr. måned, er det 
rigtigt? 
1 skal have 1000 kr. for en måned. Halvdelen i banken og halvdelen til rekvisition til brugsen. 
500 kr. til banken til kreditorsystem og ender over på bankkonto. 500 kr. skal så laves på en 
rekvisitionsblok, hvor man skriver hvilken bank den skal bogføres på når den kommer tilbage 
fra brugsen.
Når man bogfører udbetalingen - så skal den hensætte 500 kr. på en konto i kommunens 
økonomisystem. Står 500 kr. på morens konto. Særskilt én når det er rekvisition - så skal den 
ind på særskilt artnr. 

Rekvisitionerne bruger vi ikke i SE.  Bruger heller ikke i Nuuk, o.a. steder.

Pannuna : SE - vi bruger ikke udgiftsbilag. Kan vi ikke så bruge det --

Anne gik pga. akutsag. 15.40.-

Rekvisition kan udbetales i naturaler. -

Side 585L

Paragraf-tekst skal rettes: 
Stk 1. Pkt. 3

Niels --

Stk 1. pkt. 4 

Plan:
Registreringsdelen efter sommerferien i pilot-test.
Bogføringsdelen sidste halvår 2017 muligvis.
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Bogføringsdelen sidste halvår 2017 muligvis.

Hvad med påligningsbunker?
Ikke kun dem med udgiftsbilag, i gør det så i stedet for i det her nye system. 
Påligningsbunkerne er bare noget der er opfundet - men det var bare for at gøre det lettere at lave 
regning - men mangler alt det der er i a-bidragssystemet.

KIMIK vil henvende sig til socialstyrelsen og få afklaring på ydelser
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