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1 Nyt kontanthjælpsloft
I forbindelse med indarbejdelse af kontanthjælpsloftet er der oprettet en ny fane i KMD
Sags Personoverblik.
For at kunne se den nye fane, kræver det installation af KMD Sag version 14.7.Fanen, der
hedder LOFT-beregning, er kun synlig for brugere med rolleprofilen SAG-PO-KHL, som
skal lægges på øverste administrative enhed.

Rolleprofil

Giver adgang til

SAG-PO-KHL

Vis oplys. om kontanthjælpsloft

ØD

IHD

ADM

UDV

√

Fanen er målrettet kommunale sagsbehandlere, der ikke har adgang til den nye it-løsning,
der beregner en eventuel reduktion i de bevilligede ydelser med baggrund i det nye kontanthjælpsloft.

Fanen LOFT-beregning viser følgende oplysninger:


Bevilgede ydelser



Summen af bevilgede ydelser



Kontanthjælpsloftet



Beregning af loftsreduktionen for den enkelte ydelse samt



Summen af loftsreduktion

De tal, der vises på fanen, er de tal, der findes i den nye it-løsning. Det betyder, at det er
de samme tal en kunderådgiver fra Udbetaling Danmark og en sagsbehandler i kommunen
har til rådighed. Det vil også være de tal en borger eventuelt har modtaget.
Skærmbilledet viser, som udgangspunkt oplysninger om indeværende måned og de foregående tre måneder. De fire måneder, der vises i oversigten, tager udgangspunkt i dags dato. Når oplysninger om den kommende måned er tilgængelige, vises oplysninger om kommende måned. I praksis vil det sige, at hvis midten af den aktuelle måned er passeret, vises den efterfølgende måned.
I det viste eksempel er dags dato således mellem midten af oktober og midten af november.
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Vær opmærksom på, at der kun vises tilgængelige oplysninger. Derfor kan det være, at
kommende måned omkring midten af måneden kun indeholder oplysninger om boligstøtte.
Det samme skærmbillede vil senere på måneden indeholde oplysninger om andre ydelser.
Oversigten tager udgangspunkt i borgerens aktuelle bopælskommune. Det betyder at hvis
der ikke vises data i en eller flere af de første måneder kan det skyldes at borgeren for nylig er tilflyttet den aktuelle bopælskommune. Alternativt at borgeren kun har fået tildelt
ydelserne i de viste måneder.
Tilsvarende vil den kommune borgeren er flyttet fra kun kunne se oplysninger frem til det
tidspunkt, borgeren er fraflyttet kommunen. Der vil det så være indeværende måned, der
ikke vises oplysninger om.

2 Generelt
2.1

Opdater autorisationer fra opstartsbillede

Når en brugers autorisationer ændres, slår dette normalt igennem i løbet af et kvarter, hvis
brugeren logger helt af alle KMD-løsninger. Det er dog muligt at gennemtvinge den nye autorisation. Til dette formål er der på opstartsbilledet tilføjet en ny knap: ’Opdater autorisationer’.

’
Når brugerens autorisationer er opdaterede, vises en kvitteringsboks, hvor brugeren opfordres til at lukke alle KMD Sag applikationer og genstarte KMD Sag.

2.2

Undladelse af modulus 11-kontrol på cpr-numre startende
med 0101.

Det er nu lavet sådan, at alle cpr-numre, der starter med 0101 uanset årstal ikke længere
modulus 11-kontrolleres. Dette er indført for at gøre det muligt at oprette sager til de mange flygtninge, der får tildelt en nyt cpr.nr startende med 0101.
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3 EDH
3.1

PDF-filer der importeres bliver automatisk foreslået gemt
som godkendt

Når filer importeres til KMD Sag bliver en række filformater automatisk foreslået som godkendt i dokumentoplysningsbilledet. Dette kan dog ændres.
Flg. filformater foreslås automatisk som godkendt.
AFP

JPG

GIF

TIF

PNG

PDF

JPEG

BMP

TIFF

ICO

PICT

I eksemplet nedenfor importeres en fil af typen PDF. Filnavnet angives i ”Overskrift” uden
filtype og checkboksen for Godkendt er tjekket af.

Hvis der importeres flere filer på en gang, og en eller flere af disse ikke er på listen over
automatisk godkendte filformater, fx Word, Excel eller PowerPoint vil checkboksen for Godkendt ikke være tjekket af.
I eksemplet nedenfor er importeret flere filer med forskellige filtyper (PDF og Word) og
overskriften viser derfor [Filnavn]. Checkboksen for godkendt er ikke tjekket af.

3.2

Valg af landekode (England)

I forbindelse med Digital Post var det muligt at vælge landekode for ”England”, hvilket resulterede i en fejlmelding.
”England” er fjernet fra listen, hvorfor der skal vælges United Kingdom.

3.3

Fjern filtype ved import af filer til EDH fra dokumentoverskriften

Når dokumenter importeres til EDH, vil filtypen ikke længere fremgå af dokumentets overskrift.
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4 Min arbejdsplads
4.1

Advisoversigt fra kommune 173

Fejl i forbindelse med søgning og behandling af adviser i Min arbejdsplads er rettet.
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