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IT-Nyhedsbrev til jobcentre 
16. nyhedsbrev, 2019  Release 2019-2 

  

Juni 2019 er en mindre release 
 
 
I release 2019-2 idriftsættes alene mindre ændringer til DFDG og Jobnet, herunder mindre ændringer i 
forbindelse med Udlændinge- og Integrationsministeriets lov nr. 174 af 27. februar 2019. 
 
God fornøjelse med læsningen. 
 
Med venlig hilsen 
 
Mette Jørgensen 
Kontorchef 
Digitalisering og Support 

 

DFDG og Jobnet  Integrationskontrakt ændres til kontrakt 

 Med Udlændinge- og Integrationsministeriets lov nr. 174 af 27. februar 2019 er 
der som opfølgning på finanslovsaftalen for 2019 foretaget en række ændringer 
i bl.a. integrationsloven og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

Ændringerne omfattet bl.a., at betegnelsen »integrationsprogram« ændres til 
»selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram« (fra 1. juli 
2019) og betegnelsen »integrationskontrakt« ændres »kontrakt« (fra 1. marts 
2019). 

De ændrede betegnelser giver anledning til redaktionelle ændringer i 
kodelister (for kontaktgrupper, tilmeldekategorier, fravær og hændelser i Min 
plan) og enkelte ændringer i Jobnets brugergrænseflade af visningen af 
kontrakter efter integrationsloven. 

Der er herudover en række andre ændringer, der træder i kraft 1. januar 2020, 
og som forventes at påvirke it-understøttelsen. Disse ændringer vil blive 
nærmere beskrevet i nyhedsbrevet vedrørende release i december 2019. 
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På vej i 2019-3 og 2019-4 

Indholdet af de kommende releases kan ændre sig som følge af bl.a. ændringer i 

forbindelse med juridiske/forretningsmæssige afklaringer eller it-udviklingen, samt 

ændrede prioriteringer eller nye politiske beslutninger og aftaler. Derfor kan det endelige 

indhold af de kommende releases afvige fra, hvad der på nuværende tidspunkt er planlagt 

og beskrevet i teksterne herunder. 

 

2019-3 - i drift den 16.09.2019 

Release 2019-3 vil ligesom 2019-2 kun indeholde få ændringer. 

 

2019-4 - i drift den 09.12.2019 

Med release 2019-4 forventes hele it-understøttelsen af LAB at blive idriftsat, så it-

systemerne er klar til at understøtte den nye lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, der 

træder i kraft 1. januar 2020. 

 


