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Referat Anbragte Børn- økonomi-del d. 22 januar 2015 
Til stede: 

 QA: Sika Lundblad – SL 

 SE: Estella Petrussen Socialrådgiver Afdeling for Børn og Familie – ESTP  

 KIMIK: Peter Trier - PT 

 KIMIK :Minna Laursen - MBL 

 KIMIK: Birte Kristensen - BK 
 
Ikke til stede/Afslået: 

 QA: Karl Kristoffersen, Økonomisk fuldmægtig Forv. for Sociale Anliggender, Ilulissat  - KKK 

 QE: Johanne Evaldsen, Fg, Familiechef Famile Sekretariat, Sisimiut  - JEEV 

 QE: Dorthe Poulsen, Fg. Familiechef Familie sekretariat, Maniitsoq  - DOPO 

 QE: Andrea Karlsen souschef  Familie sekretariat, Maniitsoq - ANKA 

 SE: Vivi Christiansen afdelingsleder Afdeling for Børn og Familie - VICH 

 KU: Knud Semsen, Overassistent, Socialforvaltning Qaqortoq -KNSE 

 KU: Dina Dorph, Socialrådgiver Socialforvaltningen Qaqortoq - DIDO 

 KU: Karolus Petrussen, Fuldmægtig, Socialforvaltningen Qaqortoq - KAPT 

 KU: Bodil Svare Socialchef Socialforvaltningen, Qaqortoq - BODS 

 
 
Formål med mødet var at vise faggruppen regneark, som kan genereres/udtrækkes fra Anbragte Børn 
systemet. Indtil nu kan man udtrække to regneark:  
 

1) Et regneark sorteret på kontonr og som viser hvilke børn der er bogført under dette kontonr , og 
beløb beregnet ud fra Anbragte børn system sammenholdt med beløb bogført på kontoen , samt 
budgetteret beløb for konto. Desuden vises Børn som der er konteret på, men som ikke findes i 
Anbragte børn system 

 
2) Et regneark sorteret på kontonr og som viser hvilke anbringelsessteder der er bogført under dette 

kontonr. Under hver anbringelsessted vises de børn som er på anbragt på anbringelsesstedet. Igen 
sammenholde beløb fra Anbragte børn system med det bogførte beløb fra økonomisystemet 
 

Faggruppen udtrykte at regnearkene er relevante og kan bruges i det daglige arbejde. 
 
Dernæst havde KIMIK følgende spørgsmål og bemærkninger: 
 
Spg : Hvordan beregnes vederlag vedr. almindelig plejefamilie, hvis anbringelsen ikke et helt antal 
måneder, f.eks. hvis den starter den 10. i en måned eller slutter den 5. ? 
Svar: Faggruppen sender et svar ang. dette 
 
Info:En akut anbringelse må højst vare 30 dage. Hvis anbringelse, der starter som Akut, fortsætter udover 
de 30 dage, så skal der i systemet oprettes en ny anbringelse i forlængelse af den akutte. Bemærk at side 
933 giver mulighed for at få en liste af akutte anbringelser, der har varighed på mere end 30 dage. Når en 
Akut anbringelse oprettes, så må den planlagte ophørsdato ikke ligger længere fremme end 30 dage efter 
anbringelsesdatoen. 
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Info: Der mangler takster for de private institutioner.  
Svar: Takster er næsten OK, undtagen nogle steder i QE pga winfoQE15 
 
Info: Systemet beregner ikke priser for privat arrangeret pleje, professionel familiepleje og kommunale 
institutioner. 
 
Spg: Er der for tiden nogen børn, som er anbragt med 50% eller 100% forhøjelse? 
Svar: Der er muligvis nogle børn, faggruppen sender et par eksempler 
 
Spg: Eksempel: Plejefamilie bor i Qeqqata, barnets hjem-kommune er Sermersooq. Følgende tilfælde er 
observeret: 
 - Qeqqtata udbetaler til plejefamilie, og udskriver senere regning til Sermersooq 
 - Sermersooq udbetaler til plejefamilie 
 Hvad er reglen / aftalen / kotume ? 
Svar: Sermersooq udbetaler til plejefamilie 
 
Spg: Der er kommet henvendelse om at ophæve at Ophørsdato+åsag er tvungne felter. Hvad er 
faggruppens holdning? 
Svar: Vi genoptager spørgsmålet senere 
 
Spg: Kan vi bruge feltet Opfølgningsdato som "Genvurderingsdato"? Bemærk: Påmindelsen som udløses af 
en overskredet opfølgningsdato virker også selv om alle anbringelser af det pågældende barn er ophørte. 
Svar:  Ja 
 
Spg: Maniitsoq har 2 børn der er anbragt sammen med deres mor. Hvordan skal det håndteres? 
Svar: Der er kun et sted i Grønland hvor forældre og barn kan blive anbragt sammen, det fremgår muligvis 
af taksten  (?) 


