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Kontanthjælp 

Indledning 

• I det følgende præsenteres den anbefalede opsætning af 

adviser på kontanthjælp. Dette omfatter: 

- Folkeregisteradviser, herunder adresseadviser 

- Almindelige sagsadviser 

- Forskudsadviser 

- eIndkomstadviser 

- Adviser om overskydende skat 

- Adviser i KMD Aktiv. 

• Fælles for disse advisgrupper er, at de kan have 

betydning for vurderingen af ydelsesmodtagerens 

fortsatte berettigelse til ydelse. 

• Alle potentielt relevante adviser er tilvalgt. 

• Der kan således være adviser, der ikke i alle tilfælde er 

relevante. Det er dog ikke muligt at fravælge disse, uden 

at der samtidig fravælges adviser, der i andre tilfælde vil 

være relevante. 

 

 

Indledning 

• Abonnementsopsætningen bestemmer, hvilke 

adviser der dannes. Adviser, der ikke abonneres på, 

kan således ikke udsøges. 

• Samtidig er det unødvendigt at abonnere på 

adviser, der ikke udsøges. Disse bidrager i bedste 

fald til at fremgå som ubehandlede adviser, og i 

værste fald skaber de usikkerhed i forhold til, om de 

i virkeligheden burde blive behandlet. 

• Det er derfor vigtigt, at der er overensstemmelse 

mellem de adviser, der abonneres på, og de 

adviser, der udsøges. 

• Hvis man kommer i en situation, hvor der dannes 

unødvendige adviser, bør der ske en revidering af 

advisabonnementet, jf. også den generelle 

beskrivelse på side13-15. 

 

 

 

 

 

 

 

• I forbindelse med advisering på kontanthjælp skal den modtagende sagstype sættes til 32.24.04 Kontanthjælp. 

• Det må forventes, at den anbefalede advisering på kontanthjælp ligeledes er relevant for øvrige ydelser efter 

aktivloven. Dette er dog ikke belyst nærmere i forbindelse med udarbejdelsen af nærværende håndbog. 

Abonnement og udsøgning 

Modtagende sagstype 
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Kontanthjælp 

Prioritering af adviser og arbejdsopgaver 

• Prioriteringen af behandlingen af de forskellige 

advistyper hviler på to hovedhensyn. 

- Relevans: Adviser med størst relevans skal 

behandles med højeste prioritet. 

- Datoen for ydelseskørsel: Adviser skal behandles i 

en rækkefølge, der sikrer behandling inden 

ydelseskørsel. Dermed vil adviser, der skal 

partshøres om, blive behandlet i god tid inden 

ydelseskørsel. Hvis adviset modtages tæt på 

ydelseskørsel, kan det overvejes at partshøre 

telefonisk eller alternativt vente med partshøring til 

efter ydelseskørsel. 

 

Prioritering 

• I forbindelse med sagsbehandling af en række adviser 

vil der skulle foretages partshøring af 

ydelsesmodtageren. 

• Som hovedregel skal der foretages partshøring, når 

en part i en sag ikke antages at være bekendt med, at 

myndigheden er i besiddelse af bestemte oplysninger 

vedrørende sagens faktiske omstændigheder, og 

oplysningerne er til ugunst for den pågældende part 

og er af væsentlig betydning for sagens afgørelse, jf. 

forvaltningslovens § 19. 

• Spørgsmålet om partshøring må derfor ske under 

hensyntagen til den konkrete sag og det konkrete 

advis. 

 

 

 

 

 

 

 

• Som nævnt i den generelle indledning, skal advisbehandling være en højt prioriteret daglig opgave i ydelsescentret. 

• Udover advisbehandling har man som ydelsesmedarbejder en række andre arbejdsopgaver, herunder behandling af 

ansøgninger og øvrige opgaver som for eksempel uddannelse af elever. 

• Dette nødvendiggør en eksplicit og åben prioritering af arbejdsopgaver, hvilket stiller krav til ledelsen. 

Partshøring 

Andre arbejdsopgaver 
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Folkeregisteradviser 

Hændelsestyper og handlinger 

Hændelsestype (nr./navn) 

Handling på baggrund af advis 

(kort beskrivelse af handling ved advismodtagelse, herunder om ydelse stoppes eller ændres) 

505.005.010 Dødsfald Stop sag, fremsæt eventuelt tilbagebetalingskrav 

505.005.020 Forsvinding Stop sag 

505.005.030 Udvandring Stop sag 

505.005.035 Nynummerering Ret CPR-nummer i sag 

505.005.040 Omnummerering Ret CPR-nummer i sag 

505.005.045 Sletning af personnummer Kontakt folkeregister og partshør eventuelt  

505.005.055 Fødsel – mor Eventuel omberegning af ydelse 

505.005.070 Indkaldelse til militæret Stop sag (advis dannes i forbindelse med skift af sygesikringsgruppe ved aftjening af værnepligt) 

505.005.095 Separation ophørt Eventuel omberegning af ydelse 

505.005.105 Umyndiggørelse Registrer værge som part i sag 

505.005.125 Dødsfald – ægtefælle Eventuel omberegning af ydelse 

505.005.155 Tilflytning Eventuel omberegning af ydelse 

505.005.160 Fraflytning Stop sag 

505.005.180 Flytning i kommunen Eventuel omberegning af ydelse 

505.005.190 Vielse Eventuel omberegning af ydelse 
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Folkeregisteradviser 

Filtre i opsætningen, adresseadvisering og andre bemærkninger 

• Nedenstående anbefalinger til filtrering af adviser 

sikrer, at der modtages adviser på relevante sager. 

- Handlingsfacet sættes til blank, så alle adviser 

modtages. 

- Ydelse markeres ikke, da der ønskes adviser på 

alle åbne sager. 

- Uden sag markeres ikke, da der kun ønskes 

adviser for aktive sager. 

- Part sættes til primær, da der samtidig abonneres 

på adresseadvisering. 

- Aldersinterval sættes til blank, da det ikke er 

relevant med en aldersafgrænsning. 

 

Filtre i opsætningen 

• For at kontrollere samliv er det relevant at kontrollere 

sager, hvor faderen til en nyfødt i første omgang bliver 

registreret som ukendt og efterfølgende bliver 

registreret. Hvis det viser sig, at moderen er 

kontanthjælpsmodtager, skal det undersøges, om der 

består et samlivsforhold. 

• Ved at abonnere på advis 505.005.050 Faderskab – 

far adviseres der, når faderskabet bliver kendt. 

Abonnementet skal sættes op med markering i uden 

sag. Dermed vil der dog blive dannet adviser i 

forbindelse med en række irrelevante sager. Derfor 

skal adviset kun udsøges lejlighedsvist for at sikre 

denne særlige kontrol. 

 

 

 

 

 

 

• Til brug for kontrol af samliv skal der kontrolleres til- og fraflytning på ydelsesmodtagerens adresse. 

• Dette gøres ved at tilvælge adresseadvisering med 32.24.04 Hjælp til forsørgelse (kontanthjælp mv.) som 

modtagende sagstype. 

Andre bemærkninger 

Adresseadvisering 



- 6 - 

 

Almindelige sagsadviser 

Hændelsestyper og handlinger 

Afgivende sagstype Hændelsestype 

Handling på baggrund af advis 

(kort beskrivelse af handling ved advismodtagelse, 

herunder om ydelse stoppes eller ændres) 

32.03.04 Folkepension Start sag Stop sag 

32.03.16 Førtidspension Start sag Stop sag 

32.06.04 Boligydelse Start sag Eventuel omberegning af § 34-hjælp 

32.06.08 Boligsikring, ikke førtidspensionister Start sag Eventuel omberegning af § 34-hjælp 

32.06.12 Boligsikring, førtidspensionsister Start sag Eventuel omberegning af § 34-hjælp 

32.15.08 Ægtefællebidrag Start sag Omberegn ydelse 

32.18.12 Tabt arbejdsfortjeneste Start sag Stop sag 

32.30.04 Udbetaling af sygedagpenge Start sag Stop sag 

32.30.08 Dagpenge ved barsel Start sag Stop sag 

32.30.12 Dagpenge ved alvorligt syge børn Start sag Stop sag 

32.09.04 Ordinært og ekstra børnetilskud Stop ydelse Undersøg, om ydelsesmodtager fortsat er enlig 
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Almindelige sagsadviser  

Filtre i opsætningen og andre bemærkninger 

• I forbindelse med opsætningen skal der vælges en 

række filtre, der er angivet nedenfor. Filtrene sikrer, at 

der modtages adviser på relevante sager. 

- Handlingsfacet sættes til blank, så alle adviser 

modtages. 

- Ydelse markeres ikke, da der ønskes adviser på 

alle åbne sager. 

- Uden sag markeres ikke, da der kun ønskes 

adviser for aktive sager. 

- Sekundær part tilvælges på 32.06.04, 32.06.08 og 

32.06.12. De øvrige sættes til blank. 

Filtre i opsætningen 

• Adviser om start af boligstøttesager er relevante i 

forhold til, om ydelsesmodtageren modtager støtte 

efter § 34. 

• Adviser om start af boligstøttesager bør ikke udsøges 

dagligt, men bør derimod udsøges i forbindelse med 

kontrol af berettigelse til støtte efter § 34. 

• Adviser om stop af børnetilskud bør udsøges dagligt. I 

forbindelse med den årlige BØT-erklæring bør disse 

adviser dog udsøges særskilt, da det må forventes, at 

der genereres relativt mange adviser. Alternativt kan 

adviserne om stop af børnetilskud udsøges efter det 

efterfølgende kvartalsskifte, således at det i KMD Sag 

Personoverblik kan tjekkes, om udbetalingen af 

børnetilskud er genoptaget. 

 

• Udbetaling Danmark stopper løbende sager om børnetilskud i tilfælde, hvor ydelsesmodtageren ikke længere er 

berettiget til ydelsen. Dette sker typisk, når ydelsesmodtageren ikke længere er enlig forsørger. 

• Derudover udsender Udbetaling Danmark årligt en BØT-erklæring. Hvis ydelsesmodtageren ikke reagerer, stoppes 

udbetalingen af børnetilskud. 

Andre bemærkninger 

Udbetaling Danmarks sagsbehandling i forbindelse med stop af børnetilskud 
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Forskudsadviser 

Hændelsestyper og handlinger 

 

 

 

 

 

 

Hændelsestype (nr./navn) Fald Stigning 

Handling på baggrund af advis 

(kort beskrivelse af handling ved advismodtagelse, 

herunder om ydelse stoppes eller ændres) 

105.005.030 Virksomhedsbeløb 0 Kontakt borger og eventuelt stop eller omberegning 
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Forskudsadviser 

Filtre i opsætningen og andre bemærkninger 

• I forbindelse med opsætningen skal 

der vælges en række filtre, der er 

angivet nedenfor. Filtrene sikrer, at 

der modtages adviser på relevante 

sager. 

- Handlingsfacet sættes til blank, 

så alle adviser modtages. 

- Ydelse markeres ikke, da der 

ønskes adviser på alle åbne 

sager. 

- Part sættes til sekundær på 

32.06.04, 32.06.08 og 32.06.12. 

De øvrige sættes til blank. 

Filtre i opsætningen 

• Det er muligt at abonnere på en række andre forskudsadviser. Dette omfatter: 

- Personlig indkomst 

- Fradrag i personlig indkomst 

- Kapitalindkomst 

- Fradrag i kapitalindkomst 

- Ligningsmæssige fradrag. 

• Det anbefales som udgangspunkt ikke at abonnere på disse adviser. Ændring 

i ligningsmæssige fradrag kan dog i nogle tilfælde indikere, at en borger har 

befordringsudgifter i forbindelse med transport mellem hjem og (sort) arbejde. 

• Der kan overordnet set tales om to tilgange i forhold til behandling: behandling 

af forskudsadviser eller skattekort – man bør i kommunen vælge, hvilken 

tilgang man foretrækker. I den forbindelse bør kommunen overveje, om 

adviseringen af ændringer i forbindelse med skattekort i KMD Aktiv kan 

erstatte forskudsadvisering i KMD Sag. 

• Skattekortadviser er relevante med henblik på at kontrollere, at borger ikke 

bruger sine fradrag i første halvdel af året og derefter skal have enkeltydelser 

resten af året, så disse adviser tjener flere formål af relevans for udbetaling. 

 

• Udbetaling fra egen virksomhed skal ikke indberettes til eIndkomst. Derfor sker der ingen indkomstadvisering i 

forbindelse med selvstændiges indtægter. 

• Den eneste mulighed for at blive adviseret om selvstændiges indtægter er gennem forskudsadviser, 

der kun modtages, hvis den selvstændige ændrer sin forskudsregistrering. Adviseringen er derfor 

relevant, men forventes ikke at danne mange adviseringer. 

Andre forskudsadviser 

Relevansen af forskudsadvisering om virksomhedsbeløb 
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eIndkomstadviser 

Hændelsestyper og handlinger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hændelseskriterier Handling på baggrund af 

advis 

(kort beskrivelse af handling 

ved advismodtagelse, herunder 

om ydelse stoppes eller 

ændres) Indkomstgruppe 

Start af 

indtægt 

Stigning 

Stop af 

indtægt 

Fald 

Ændring 

af 

indtægt 

Fald 

Ændring 

af 

indtægt 

Stigning 

Ændring 

af timetal 

Fald 

Ændring 

af timetal 

Stigning 

Ny 

udbetaler 

Fald 

Ny 

udbetaler 

Stigning 

Løn 0 0 0 Omberegning eller stop af sag 

Arbejdsløshedsunderstøttelse 0 Omberegning eller stop af sag 

Efterløn/fleksydelse 0 Omberegning eller stop af sag 

Syge- og barselsdagpenge 0 0 Omberegning eller stop af sag 

Social pension 0 Omberegning eller stop af sag 

ATP og SP 0 Omberegning eller stop af sag 

Anden pension 0 Omberegning eller stop af sag 

SU 0 Omberegning eller stop af sag 

Engangsbeløb 0 Omberegning eller stop af sag 

Øvrig indkomst 0 Omberegning eller stop af sag 

Øvrig indkomst dækker over: 

• Skattefri offentlige tilskud 

• Skattefri uddelinger/legater fra fonde 

• Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 

• Værdi af helårsbolig, AM-fri B-indkomst 

• Værdi af sommerbolig, AM-fri B-indkomst 

• Værdi af lystbåd, AM-fri B-indkomst 

• Værdi af medie- og radiolicens, AM-fri B-indkomst 

• Skattefri udbetaling fra udenlandsk pensionsordning 

• Værdi af andre personalegoder uden bundgrænse, AM-fri B-indkomst  

• Hædersgaver. 
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eIndkomstadviser  

Filtre i opsætningen og andre bemærkninger 

• I forbindelse med opsætningen skal der vælges en 

række filtre, der er angivet nedenfor. Filtrene sikrer, at 

der modtages adviser på relevante sager. 

- Handlingsfacet sættes til blank, så alle adviser 

modtages. 

- Ydelse markeres ikke, da der ønskes adviser på 

alle åbne sager. 

- Sekundær part tilvælges, så der også dannes 

adviser på ægtefælle og samlever. 

Filtre i opsætningen 

• Det anbefales, at der abonneres på eIndkomstadviser 

på en række ydelser, som der samtidig abonneres på 

sagsadviser på. Argumentet for dette er todelt: 

1. For det første at indkomstadviseringen kan udgøre 

et sikkerhedsnet, hvis der skulle være sket en fejl i 

forbindelse med stop af sag på baggrund af et 

sagsadvis. 

2. For det andet vil et indkomstadvis i nogle tilfælde 

henlede opmærksomheden på, at der skal rejses et 

tilbagebetalingskrav. 

 

• Dannelsen af eIndkomstadviser adskiller sig fra dannelsen af øvrige advistyper. 

• eIndkomstadviser dannes ved, at der én gang månedligt udtrækkes en liste over ydelsesmodtagere, der 

samkøres med indberetninger til SKATs indkomstregister. På den baggrund dannes der adviser ud fra de 

opsatte kriterier. Der kan dermed i nogle tilfælde dannes adviser til passive sager. 

Andre bemærkninger 

Dannelsen af eIndkomstadviser 
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Adviser om overskydende skat 

Hændelsestyper og handlinger 

Hændelseskriterier Handling på baggrund af 

advis 

(kort beskrivelse af handling 

ved advismodtagelse, 

herunder om ydelse 

stoppes eller ændres) Hændelsestype (nr./navn) 

Part 

(primær/sekundær) Beløb 

110.005.000 Overskydende skat med fordring Primær + ægtefælle 0 
Pause i ydelsesudbetaling, 

omberegning eller stop 

110.010.000 Overskydende skat uden fordring Primær + ægtefælle 0 
Pause i ydelsesudbetaling, 

omberegning eller stop 
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Adviser om overskydende skat  

Filtre i opsætningen og andre bemærkninger 

• I forbindelse med opsætningen skal der vælges en 

række filtre, der er angivet nedenfor. Filtrene sikrer, 

at der modtages adviser på relevante sager. 

- Handlingsfacet sættes til blank, så alle adviser 

modtages. 

- Ydelse markeres ikke, da der ønskes adviser på 

alle åbne sager. 

- Sekundær part tilvælges, så der også dannes 

adviser på ægtefælle og samlever. 

Filtre i opsætningen 

• Det anbefales, at der også abonneres på eIndkomstadviser 

på en række ydelser, som der samtidig abonneres på 

sagsadviser på. Argumentet for dette er todelt: 

1. For det første at indkomstadviseringen kan udgøre et 

sikkerhedsnet, hvis der skulle være sket en fejl i 

forbindelse med stop af sag på baggrund af et sagsadvis. 

2. For det andet vil et indkomstadvis i nogle tilfælde henlede 

opmærksomheden på, at der skal rejses et 

tilbagebetalingskrav. 

• KL har i forbindelse med adviser om overskydende skat 

oplyst følgende: 

Overskydende skat indgår i formueopgørelsen. Det afgørende i 

formueopgørelsen er imidlertid, at formuen skal være disponibel. Det 

vil sige, hvis der er tale om et overtræk på NemKontoen, så vil skatten 

jo komme ind her, og banken vil automatisk opdatere kontoen, og kun 

den del af overskydende skat, der overskrider gælden, vil være formue. 

Hvis der er tale om kassekredit, er sagen anderledes, da man ikke må 

benytte den overskydende skat til at betale ikke forfalden gæld. Hvis en 

borger benytter lejligheden til at overtrække sin NemKonto, lige inden 

den overskydende skat indbetales, kan kommunen forlange 

dokumentation for, at pengene er brugt forsvarligt. 

 

• Dannelsen af eIndkomstadviser adskiller sig fra dannelsen af øvrige advistyper. 

• eIndkomstadviser dannes ved, at der én gang månedligt udtrækkes en liste over ydelsesmodtagere, der 

samkøres med indberetninger til SKATs indkomstregister. På den baggrund dannes der adviser ud fra de 

opsatte kriterier. Der kan dermed i nogle tilfælde dannes adviser til passive sager. 

Andre bemærkninger 

Overskydende skat er et tilkøbsmodul 
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Adviser i KMD Aktiv 

Tilvalg og fravalg af advisgrupper 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adviser i KMD Aktiv Tilvalg og fravalg (ja/nej) Forklaring 

CPR-hændelser Nej CPR-hændelser modtages i KMD Sag 

Nedsættelse af hjælp – 18 år Ja Så borger kan adviseres om ændret ydelse 

Nedsættelse af hjælp – særlig støtte Ja Så borger kan adviseres om ændret ydelse 

Start beregning af ATP Ja Så borger kan adviseres om ændret ydelse 

Person 25 år, samlevende Ja Så borger kan adviseres om ændret ydelse 

Person 25 år, aktivitetstillæg Ja Så borger kan adviseres om ændret ydelse 

Person 25 år, voksensats  Ja Så borger kan adviseres om ændret ydelse 

Person 30 år, voksensats Ja Så borger kan adviseres om ændret ydelse 

Sagsmappe flyttes til ny enhed Ja/nej Afhænger af organisering og opsætning af enheder i kommunen 

TASS-tilmelding/-framelding Nej Ikke relevant at blive adviseret om TASS-meddelelser 

TASS-henvisning Nej Ikke relevant at blive adviseret om TASS-meddelelser 

TASS OPE-bevilling Nej Ikke relevant at blive adviseret om TASS-meddelelser 

• Til- og fravalg af adviser i KMD Aktiv afhænger af organiseringen af arbejdet. Det anbefales som udgangspunkt at 

fravælge CPR-hændelser, da disse samtidig modtages i KMD Sag. 

• Der er en række adviser møntet på, at ydelsesmodtageren skal adviseres om ændret ydelse. 

• Til- og fravalg af advisering afhænger af den enkelte kommunes organisering af sager og opsætning af enheder. Der 

kan dermed ikke anbefales noget entydigt i forhold til dette, da det skal sikres, at nedenstående anbefalede tilvalg 

foretages, men fra kommune til kommune kan det være afhængigt af, hvilke medarbejdere der skal behandle disse 

tilvalgte adviser, og hvem der ikke skal. 

 

Til- og fravalg 



- 15 - 

Adviser i KMD Aktiv 

Kommunedefinerede hændelser (adviser) i KMD Aktiv 

Overskrift på advis 

(maks. 20 tegn) Anvendelse (kan eventuelt tilføjes notatfelt i den kommunedefinerede hændelse) 

Selvstændig  Til at udsøge selvstændige (statistikformål og eventuelt særlige indsatser). 

YM er fyldt 60 år I forbindelse med § 27- og 27a-støtte. 

Værdi af andelsbolig Tjek, om ydelsesmodtager kan disponere over værdi af andelsbolig. 

EU/EØS-borger/6m Tjek, om vandrende arbejdstager fortsat har opholdstilladelse. 

En vandrende arbejdstager, der er uforskyldt arbejdsløs og har arbejdet i mindre end 1 år i Danmark, har som 

hovedregel ret til kontanthjælp i op til 6 måneder, så længe vedkommende opfylder kravene fra jobcentret, jf. EU-

opholdsbekendtgørelsen § 3, stk. 3. 

EU/EØS-borger/12m Tjek, om vandrende arbejdstager opfylder kravene fra jobcentret, og vurder, om Statsforvaltningen skal 

underrettes. 

En vandrende arbejdstager, der er uforskyldt arbejdsløs og har arbejdet i mere end 1 år i Danmark, har som 

hovedregel ret til kontanthjælp på ubestemt tid, så længe vedkommende opfylder kravene fra jobcentret, jf. EU-

opholdsbekendtgørelsen § 3, stk. 2, nr. 2. 

Kapitalpension ½ år  Kontanthjælpsmodtager skal efter ½ år tage hul på kapitalpension, hvis det er muligt. 

Opholdsgrundlag 

 

Tjek, om tredjelands borger fortsat har opholdstilladelse. 

YM modtager FOP I forbindelse med § 27-støtte. 

Børneopsparing Borger har børneopsparing, der er disponibel fra given dato. 

Lønmodt. dyrtidsfond Tjek, om borger har indefrosne dyrtidsportioner i forbindelse med, at borger fylder 60 år. 

Ejerbol. nyt skatteår Tjek, om ydelsesmodtager kan disponere over værdi af ejerbolig. 

Opfølg.§29 indsatte  Tjek, om indsat ydelsesmodtager fortsat er berettiget til ydelse. 

Mangler lønseddel Tjek, om lønseddel er modtaget i forbindelse med udbetaling af supplerende kontanthjælp. 

Levendefødt barn Anvendes i forbindelse med gravid ydelsesmodtager. Det skal tjekkes efter forventet termin, om ydelsesmodtager 

har født levende barn. Hvis ikke, skal ydelse ændres. 
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Adviser i KMD Aktiv 

• I forbindelse med opsætningen af kommunedefinerede hændelser er det vigtigt at være opmærksom på, at alle 

brugere/afdelinger af KMD Aktiv kan se disse. 

• Som alternativ eller supplement til kommunedefinerede hændelser kan der også anvendes grupper, for eksempel 

til statistikformål. 

• Som andet alternativ kan der laves faste erindringstekster i KMD Sag Administration. Ulempen ved dette er dog, at 

disse også vil være synlige for alle øvrige brugere af KMD Sag. 

 

 

• I KMD Aktiv kan der opsættes kommunedefinerede hændelser og sagsbehandlerdefinerede hændelser. 

• De kommunedefinerede hændelser defineres i kommunedelen på skærmbilledet SP65 og er dermed standardiseret på tværs af 

KMD Aktiv. 

• De sagsbehandlerdefinerede hændelser kan oprettes af de enkelte sagsbehandlere. 

• Det anbefales at anvende kommunedefinerede adviser og ikke sagsbehandlerdefinerede adviser, da: 

- Kommunedefinerede adviser giver den bedste og mest ensartede praksis. 

- Sagsbehandlerdefinerede adviser bør være undtagelsen. 

- Det med jævne mellemrum bør drøftes, om det er relevant med nye kommunedefinerede adviser. 

- Det er lettere for nye sagsbehandlere at indgå i sagsbehandlingen. 

- Der er overskrift på kommunedefinerede adviser (man ved ikke, hvad et sagsbehandlerdefineret advis indeholder, før man 

åbner det). 

- Man kan søge efter kommunedefinerede adviser. 

- Det er lettere ved afløsning i forbindelse med sygdom og ferie. 

• I den enkelte kommune bør der udpeges en ansvarlig person, der med jævne mellemrum udsøger sagsbehandleradviser og på 

den baggrund får ryddet op i dårlig praksis og eventuelt opretter nye kommunedefinerede adviser. 

 Øvrige bemærkninger 

Anbefalinger til opsætning af kommunedefinerede adviser 
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Skattekort- og jobcenteradviser i KMD Aktiv 

Nr. Tekst Hændelsestype 

110 Skattekort opdateret System – Skattekort 

111 Skattekort ændret – ikke opdateret System – Skattekort 

112 Skattekort sat til intet kort System – Skattekort 

113 Tjek, om skattekort bør være bikort System – Skattekort 

114 Skattekort rekv. sat til nej System – Skattekort 

900 Kontaktforløb oprettet Jobcenter 

901 Kontaktforløb stoppet  Jobcenter 

902 Aktivitet oprettet Jobcenter 

903 Aktivitet ændret Jobcenter 

904 Aktivitet afbrudt Jobcenter 

905 Aktivitet slettet Jobcenter 

906 Oprettelse af fravær Jobcenter 

907 Rettelse af fravær Jobcenter 

908 Sletning af fravær Jobcenter 

909 Oprettelse af uberettiget fravær Jobcenter 

910 Rettelse af uberettiget fravær Jobcenter 

911 Sletning af uberettiget fravær Jobcenter 

912 Anmodning om sanktionering Jobcenter 

913 Kontaktforløb ændret Jobcenter 

914 Kontaktforløb genoptaget Jobcenter 

915 Målgruppeskift Jobcenter 

916 Godtgørelse oprettet Jobcenter 

917 Godtgørelse ændret Jobcenter 

918 Godtgørelse slettet Jobcenter 

940 Visitationsgruppe Jobcenter 

941 Tilkendegivelse af tilbud Jobcenter 
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Adviser i KMD Aktiv 

• Der dannes en række adviser om skattekort i KMD 

Aktiv. 

• Disse er relevante i forbindelse med tjek af, om 

ydelsesmodtageren bruger sit fradrag i løbet af den 

første del af året og således har lavt eller intet fradrag 

senere på året. 

• Dette vil i en række konkrete tilfælde nødvendiggøre 

udbetaling af enkeltydelser. 

Adviser om skattekort 

• Der modtages 20 forskellige adviser i KMD Aktiv fra 

jobcentret. Disse kan hverken til- eller fravælges, og 

de kan alle være relevante. Det er derfor nødvendigt 

at behandle disse. 

 

• I KMD Sag modtages ét advis fra jobcentret, kontaktforløb oprettet. Dette kan med fordel fravælges, da der allerede 

adviseres om dette i KMD Aktiv. 

 

Adviser fra jobcenter 

Fravalg af advis i KMD Sag 



- 19 - 

Kørselsdatoer i KMD Aktiv (I) 

• Som det fremgår af nedenstående oversigt over årets kørselsdatoer, opererer KMD Aktiv med 

ydelseskørsler efter faste principper i slutningen af måneden for henholdsvis udbetalinger forud og 

bagud i tid. 

• Der er kørsler hver dag i KMD Aktiv, så straksudbetalinger mv. er muligt. 

Kilde: nykundenet.kmd.dk  
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Kørselsdatoer i KMD Aktiv (II) 

• Kørselsdatoer i andet halvår af 2014 

Kilde: nykundenet.kmd.dk  


