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Hjørring Kommune Skatter og afgifter 30.27 Gæld til offentlige, 

skatteundragelse og sort 

arbejde

Opgaver vedrørende inddrivelse 

af gæld til det offentlige samt 

skatteundragelse og sort arbejde

AVID.HJK.2 Sags- og Advissystem S og A-systemet er et effektivt værktøj til 

styring af forvaltningens personsager. S og 

A-systemet er i stor udstrækning afhængig 

af folkeregisterdata, der bl.a. anvendes til 

folkeregisteradvisering på grundlag af 

folkeregisterhændelser samt til visning af 

navn, adresse, civilstand og 

familiemæssige relationer m.m. på diverse 

skærmbilleder og printmateriale

Sags- og Advissystem (S&A) består af en basisdel med 2 delsystemer 

(sagsregisterdel og adviseringsdel), der supplerer hinanden og effektivt 

udnytter de dataoplysninger, der tilgår eller i forvejen er registreret i 

kommunen, samt diverse services og tilkøbsmoduler, der supplerer 

basismodulets funktionalitet. Sagsregisterdelen erstatter de manuelle 

registre over social- og sundhedsforvaltningens sager. Man får en aktuel 

oversigt over borgerens/familiens/bopælens samlede relationer til 

forvaltningen, samt en oversigt over borgerens aktuelle ydelser. 

Adviseringsdelen giver dagligt information om folkeregisterhændelser 

samt andre hændelser, der har betydning. Følgende adviser kan tilgås: 

sagsadvis, forskudsadvis, folkeregisteradvis, adresseadvis, advis vedr. 

opholdsgrundlag, erindringsadvis, advis om overskydende skat, advis 

om start af sag i arbejdsmarkedsstyrelsen. 

1979-01-01 2011-12-31

Hjørring Kommune Skatter og afgifter 30.27 Gæld til offentlige, 

skatteundragelse og sort 

arbejde

Opgaver vedrørende inddrivelse 

af gæld til det offentlige samt 

skatteundragelse og sort arbejde

AVID.HJK.3 Sags- og Advissystem S og A-systemet er et effektivt værktøj til 

styring af forvaltningens personsager. S og 

A-systemet er i stor udstrækning afhængig 

af folkeregisterdata, der bl.a. anvendes til 

folkeregisteradvisering på grundlag af 

folkeregisterhændelser samt til visning af 

navn, adresse, civilstand og 

familiemæssige relationer m.m. på diverse 

skærmbilleder og printmateriale

Sags- og Advissystem (S&A) består af en basisdel med 2 delsystemer 

(sagsregisterdel og adviseringsdel), der supplerer hinanden og effektivt 

udnytter de dataoplysninger, der tilgår eller i forvejen er registreret i 

kommunen, samt diverse services og tilkøbsmoduler, der supplerer 

basismodulets funktionalitet. Sagsregisterdelen erstatter de manuelle 

registre over social- og sundhedsforvaltningens sager. Man får en aktuel 

oversigt over borgerens/familiens/bopælens samlede relationer til 

forvaltningen, samt en oversigt over borgerens aktuelle ydelser. 

Adviseringsdelen giver dagligt information om folkeregisterhændelser 

samt andre hændelser, der har betydning. Følgende adviser kan tilgås: 

sagsadvis, forskudsadvis, folkeregisteradvis, adresseadvis, advis vedr. 

opholdsgrundlag, erindringsadvis, advis om overskydende skat, advis 

om start af sag i arbejdsmarkedsstyrelsen. 

1979-01-01 2011-12-31

Hjørring Kommune Skatter og afgifter 30.06 Indkomstskat Indkomstskat er den skat, der 

beregnes af en årlig indkomst 

hos landets skatteydere, både 

personer, selskaber, fonde mv.

AVID.HJK.6 SBSYS SBSYS er et sags- og 

dokumenthåndteringssystem (ESDH). 

SBSYS indeholder moduler, som er 

afpasset brugerens behov

SBSYS indelholder emnesager med tilhørende dokumenter 

(sagsbehandling), også kommunens korrespondance i form af email, 

kort (GIS), brevgenering, dagsordner, journalark, sagspart 

(identifikationsoplysninger på borgere og virksomheder så som cpr.nr. 

og cvr.nr mv.), byggesager, oplysninger om genstande 

(ejendomsnummer, ejerlaug, matrikelnummer, adresse mv.)

2007-01-01 2013-12-31


