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1. Kontaktforløb
1.1: Redaktionel ændring af tilmeldekategorierne vedrørende integrationsydelse
Navngivningen af tilmeldekategori 14 og 15 er ændret:
Id

Navn

14

Integrationsydelsesansøger omfattet af
selvforsørgelses-/hjemsendelsesprogrammet eller
introduktionsprogrammet
Integrationsydelsesmodtager omfattet af
selvforsørgelses-/hjemsendelsesprogrammet eller
introduktionsprogrammet

15

Ændret navn
Integrationsydelsesansøger omfattet af
selvforsørgelses-/hjemrejse- eller
introduktionsprogrammet
Integrationsydelsesmodtager omfattet af
selvforsørgelses-/hjemrejse- eller
introduktionsprogrammet

1.2: Ændringer i DFDG, når profil på Jobnet er slettet
Når en Jobnetprofil, herunder CV, bliver slettet, får jobcentret og a-kassen frem over en
webservicebesked (WSRM af typen CvObservation) med besked om, at borgerens CV er slettet
(Id 3 ’CV Slettet’). Beskeden sendes med henblik på, at jobcentret og a-kassen kan slette
eventuelle lokale kopier af CV’et. Beskeden dannes, når DFDG modtager besked om sletning af
CV via natligt Jobnet-batchjob.
For a-kasser gælder, at webservicebeskeden kun dannes på medlemmer, som har været tilmeldt
som dagpengemodtagere – dette selvom seneste tilmelding ikke er som dagpengemodtager.
Når DFDG modtager besked fra Jobnet om, at en borgers CV er slettet, bliver CV’ets metadata
arkiveret i DFDG. Der er i den forbindelse foretaget arkivering af metadata på CV’er, som er
slettet inden releasen.
1.3: Ændring til indberetning af tællerflow ved a-kasse-skift
I forbindelse med at en borger skifter a-kasse, har der været udfordringer i forhold til:



At borgeren får vist de korrekte tællerdata på Jobnet
Den nye a-kasses mulighed for at regne videre på tællerværdier, der er overtaget fra den
forrige a-kasse

Hidtil har DFDG sendt en webservicebesked (WSRM af typen
GetBenefitsAccountFromFormerUnemploymentFundVersion2) til den nye a-kasse, når tidligere
a-kasse har indsendt nye tællerdata. Fremover vil data blive opdateret i DFDG, hvis
forbrugstæller senest er indberettet af kaldende a-kasse.
Efter opdatering sender DFDG en webservicebesked (WSRM af typen
GetUnemploymentBenefitsAccountVersion2) til nuværende a-kasse og jobcentret, der oplyser
om opdateringen.
Hvis ikke kriteriet er opfyldt, vil DFDG som hidtil sende en webservicebesked (WSRM af typen
GetBenefitsAccountFromFormerUnemploymentFundVersion2), der indikerer, at der er nye
tællerdata til brug for den aktuelle a-kasses videre behandling, men de er ikke opdaterede i
DFDG.
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1.4: Jobcentre havde ikke adgang til at se alle a-kassesamtaler
Ved en fejl havde jobcentre ikke adgang til at se afholdte samtaler, som er afholdt af en borgers
tidligere a-kasse. Fejlen er rettet.
1.5: Fejl ved indmelding af historisk sygefravær for borgere i beskæftigelse
DFDGs registrering af kontaktgruppe 8 ’Uden ydelse’ ved registrering af sygefravær med en
startdato, hvor borgeren ikke var registreret i en kontaktgruppe, fejlede, hvis borgeren
efterfølgende havde andre fravær og fritagelser, som var ulovlige for kontaktgruppe 8. Fejlen er
rettet.

3. Min plan
3.1: Validering på time- og minuttal i aktiviteter i ’Min plan’
Der er indført en validering i DFDG på timer og minutter i kursus- og virksomhedsrettede
aktiviteter. En aktivitet kan fremover ikke oprettes/opdateres med værdien 0 i både ’Timer pr.
uge’ og ’Minutter per uge’ – mindst ét af felterne skal udfyldes med en værdi, som er større end
0.
Når sagsbehandlingssystemer henter aktiviteter fra DFDG (via metoden GetActivity i
webservicen ActivityService (version 4)) returnerer DFDG ikke en fejl, hvis der er fejl i formatet
i form af meget høje værdier for ’Timer per uge’ eller ’Minutter per uge’. Ændringen sker med
henblik på at give sagsbehandler mulighed for at selv at opdatere data på aktiviteter, der er
konverteret ind eller på anden måde registreret, før validering på værdien af timetal blev indført.
3.2: Opdatering af kodelisten for ministerområder
Kodelisten for ministerområder er blevet opdateret som følge af regeringsdannelsen efter
folketingsvalget den 5. juni 2019.
Der er følgende ændringer:





Nyt ministerområde: Id 49 (markeret i tabellen med grønt)
Udgåede ministerområder: Id 23, 40, 43-46 og 48 (markeret i tabellen med rødt)
Genindført ministerområde: Id 34
Ministerområder, som har ændret navngivning: Id 13, 30, 47 (markeret i tabellen med
orange)

Oversigt over ministerområder (gråmarkering: Ministerområder, som tidligere er udgået i
tidligere releases)
Id
1
2
3
4
5
6
7
8

Ministerområde
Statsministeriet
Udenrigsministeriet
Finansministeriet
Økonomi- og Erhvervsministeriet
Skatteministeriet
Justitsministeriet
Forsvarsministeriet
Ministeriet for sundhed og forebyggelse
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Id
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Ministerområde
Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration
Indenrigs- og Socialministeriet
Beskæftigelsesministeriet
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling
Børne- og Undervisningsministeriet
Kirkeministeriet
Kulturministeriet
Miljøministeriet
Ministeriet for fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Transportministeriet
Klima- og Energiministeriet
Indenrigs- og Sundhedsministeriet
Socialministeriet
Erhvervs- og Vækstministeriet
Økonomi- og Indenrigsministeriet
Social- og Integrationsministeriet
MFIV (Uddannelsesministeriet)
Ministeriet for Børn og Undervisning
Ministeriet for Ligestilling og Kirke. (Inkl. Folkekirken)
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
Klima, Energi- og Bygningsministeriet
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
Kirkeministeriet
Miljø- og Fødevareministeriet
Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling
Social- og Indenrigsministeriet
Sundheds- og Ældreministeriet
Transport- og Bygningsministeriet
Uddannelses-og Forskningsministeriet
Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet
Erhvervsministeriet
Ministeriet for udviklingssamarbejde
Udlændinge- og integrationsministeriet
Ministeriet for ligestilling
Ministeriet for nordisk samarbejde
Sundhedsministeriet
Ministeriet for offentlig innovation
Børne- og socialministeriet
Transport- og Boligministeriet
Ældreministeriet
Sundheds- og Ældreministeriet
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