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1. Kontaktforløb
1.1: Oprettelse af Jobnetprofil fra det kommunale sagsbehandlingssystem
I forbindelse med at flere borgere skal have en profil på Jobnet, støder jobcentrene oftere på de
situationer, hvor borgeren ikke har NemID, hvilket er et krav for, at borger selv kan oprette en
profil på Jobnet. Hidtil har det derfor betydet, at borgeren skulle tilmeldes i det kommunale
sagsbehandlingssystem for at oprette en profil på Jobnet for efterfølgende at blive afmeldt og
placeret i korrekt kontaktgruppe. Der er nu oprettet mulighed for, at fagsystemerne kan oprette
en profil på Jobnet uden at skulle tilmelde borgeren.
I webservicen Jobnet.PersonAdminService (version 1) er der oprettet en metode
CreateCredentials, der opretter en konto til borger på Jobnet uden at borgeren først skal
tilmeldes.
Inden jobcentret kan oprette en profil til borgeren og udlevere brugerkoder, skal sagsbehandleren
i jobcentret stå inde for, at borgeren er den, han udgiver sig for at være via identifikation (Pas,
kørekort eller lign.).
Jobcentret kan kun oprette en profil på Jobnet, hvis borgeren har en dansk bopæl, der er
registreret i Folkeregistret.
1.2: Ændringer i kommunikationen om ansøgning og afgørelse om ydelse som følge af
overgang til KY
Der er ændringer i kommunikationen om ansøgning og afgørelse om ydelse foranlediget af
udrulningen af det nye ydelsessystem KY, som påbegyndes i juni 2020. For kommuner, som er
overgået til KY, vil der være følgende ændringer i kommunikationen med DFDG:


Håndtering af manglede modtagelse af besked om ydelse, herunder at ansøgning er
modtaget: Hvis DFDG ikke modtager besked fra KY om ydelse senest 19 dage efter
kontaktgruppens startdato, lukker et DFDG-batchjob kontaktgruppen. Der gælder
følgende regler for batchjobbet:
o Følgende kontaktgrupper behandles:
 2 ’Kontanthjælpsmodtager’
 12 ’Modtager af uddannelseshjælp’
 4 ’Revalidering’
 5 ’For-revalidering’
 7 ’Fleksjobvisiteret (ledig)
 10 ’Fleksjobansat’
 11 ’Ressourceforløb’
 13 ’Jobafklaring’
 15 ’Kompensation til handicappede i beskæftigelse’
 16 ’Unge u. 18’
 19 ’Indvandrere omfattet af introduktionsforløbet’
 26 ’Overgangsydelsesmodtager efter LAB’
 27 ’Selvforsørgelses- og hjemrejseydelsesmodtager efter INL’
 28 ’Uddannelsespålæg - Overgangsydelsesmodtager efter LAB’
 29 ’Overgangsydelsesmodtager efter INL’
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o Kontaktgruppen behandles kun, hvis den er oprettet efter kommunes overgang til
KY
o Batchjobbet behandler både borgere, som er registreret som ansøger og modtager
i kontaktgruppe 2, 12, 26, 27, 28 og 29
o Hvis DFDG inden for 19 dage efter kontaktgruppens startdato ikke har modtaget
oplysning fra KY om, at sagen er startet, lukker batchjobbet kontaktgruppen.
 Hvis borgeren er tilmeldt:
 Afmelding med årsagen ’Afslag på bevilling’
 Igangværende og fremtidige fravær, der ikke er lovlige for
kontaktgruppe 8, afsluttes
 Tilmelding i kontaktgruppe 8 ’Uden ydelse’ med afmeldedato 14
dage frem i tid og afmeldeårsag ’Manglende reaktion på
ajourføringsbrev’
 Hvis borgeren ikke er tilmeldt:
 Igangværende og fremtidige fravær afsluttes bortset fra:
o Id 59 ’Tillæg for danskkundskaber’
o Id 60 ’Dispensation fra danskprøve’
 Kontaktgruppen lukkes med kommentaren ”Ended due to missing
appropriation”


Håndtering af fremtidig dato for ophør af ydelse: Ved modtagelse af en fremtidig
slutdato for ydelse fra KY sørger et nyt batchjob i DFDG for, at lukke kontaktgruppen
m.v., når slutdatoen nås. Dette forudsat, at der ikke forinden er sket kontaktgruppeskift
eller modtaget nye data fra KY.



Beskeder til jobcentrets sagsbehandlingssystem: Jobcentres sagsbehandlingssystem kan
abonnere på webservicebesked (WSRM), når DFDG modtager oplysning om afgørelse
om ydelse og ophør af ydelse fra KY.



Håndtering af ophør af ydelse for unge med uddannelsespålæg på trin 4: Hvis et
bevillingsophør med id 4 ’Ydelse stoppet’ modtagers fra KY på en borger med
uddannelsespålæg (kontaktgruppe 12, 27 eller 28), og borgeren har et uddannelsespålæg
på trin 4, ændrer DFDG kontaktgruppen til 8 ’Uden ydelse’.
o Hvis borgeren ikke er tilmeldt og har uddannelsespålæg på trin 4:
 Igangværende og fremtidige fravær, der ikke er lovlige for kontaktgruppe
8, afsluttes
 Kontaktgruppen ændres til 8 ’Uden ydelse’. Borgeren tilmeldes ikke i
kontaktgruppe 8.
o Hvis borgeren er tilmeldt (Uanset trin i uddannelsespålægget):
 Afmelding med årsagen ’Stop af bevilling’
 Tilmelding i kontaktgruppe 8 ’Uden ydelse’ med afmeldedato 24 dage
frem i tid og afmeldeårsag ’Manglende reaktion på ajourføringsbrev’
Hvis der fra KY modtages status id 5 ’Ydelsessag afsluttet’ uden forudgående id 4
’Ydelse stoppet’, ændrer DFDG ikke kontaktgruppen, før fristen på trin 4 i
uddannelsesplanen nås.



Lukning af ydelsessag, hvis borger er flyttet til en anden kommune: KY har adgang til at
afslutte ydelsessag i fraflytningskommunen, hvis borgeren er flyttet til en anden
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kommune. Det gælder også selvom der er påbegyndt en ny ydelsessag i
tilflytningskommunen.


Historik på ydelsesregistreringer (SaveSocialAid) i DFDG: DFDG udstiller historik på
ydelsesregistreringer med en ny metode i GetSocialAidHistory i
UnemploymentRegistrationService, som KY anvender ved kommunikationen med
DFDG. Jobcentres sagsbehandlingssystem har adgang til at anvende denne metode.

1.3: Redaktionelle ændringer til kodelisten for kontaktform i samtaler
Der er redaktionelle ændringer til id 3, 4 og 8 i kodelisten (InterviewContactTypeIdentifier) i
samtaler. Ændringen sker med henblik på at tydeliggøre de pågældende kontaktformers
anvendelsesområde.
Oversigt over kontaktformer (Ændringer er markeret med grønt)
Id
1
2

Navn
Personlig kontakt
Telefon
Brev

3
Digitalt
4
5
6
7
8

Andet
Møde direkte på arbejde
Teknisk registrering
Videokonference/-møde

Beskrivelse
Personlig kontakt (med borgeren)
Telefon (borgeren eller ansvarlig henvender sig telefonisk)
Borgeren modtager brev via almindelig post, via e-mail, via e-boks, via
Offentlig Digital Post, via Borger.dk m.v. Kontakt foregår ved en-vejs
kommunikation.
Borgeren og sagsbehandler kommunikerer digitalt via fx e-mail, sms eller
anden form for skriftlig, digital kommunikation. Kontakten åbner mulighed
for to-vejs kommunikation
Andet (informationer modtages fra 3. person)
Møde direkte på arbejde
Systemteknisk registrering af en samtale
Kontakten foregår digitalt via videoforbindelse, hvor borger og
sagsbehandler kommunikerer med lyd og billede. Direkte to-vejs
kommunikation.

1.4: Udsendelse af WSRM ved ændring af friststatus
Fremover vil der blive sendt WSRM til de kommunale fagsystemer, når DFDG administrativt
lukker en frist til selvbooking.
1.5: Besked til jobcentret ved oprettelse og opdatering af kontaktperson
Da kontaktpersoner kan oprettes og opdateres i andre af jobcentrenes fagsystemer end
sagsbehandlingssystemet, er der indført en ny webservicebesked (WSRM)
GetPersonAuthorityContactVersion1, sådan at sagsbehandlingssystemet kan indlæse/hente
kontaktpersoner, som er oprettet eller opdateret af andre systemer.
1.6: Datagenopretning af jobcenterhistorik
Jobcenterhistorikken, som udstilles i PersonHistoryService, har ikke været fyldestgørende med
hensyn til jobcentertilknytning over tid. Det gælder bl.a., men ikke kun, for



borgere, der alene er flyttet inden for samme kommune
startdato for første jobcentertilknytning

Der er foretaget datagenopretning på baggrund af andre registreringer tillagt den eksisterende
jobcenterhistorik med henblik på at kunne udstille en tilnærmelsesvis genoprettet jobcenterhistorik fra DFDG.
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Jobcenterhistorikken er datagenoprettet på baggrund af følgende registreringer:


Startdato på kontaktgrupper registreret af jobcentre (men ikke af DFDG-batchjob): Idet
en kontaktgruppe registreret af sagsbehandler i jobcentret alene kan være foretaget, hvis
jobcentertilknytningen er ændret ved CPR-flytning mellem kommuner eller ved, at et
jobcenter manuelt har overført borger til det registrerende jobcenter



Registreringsdato på personkategori registreret af jobcentre (men ikke af DFDGbatchjob): Idet en personkategorisering registreret af en sagsbehandler i jobcentret alene
kan være foretaget, hvis jobcentertilknytningen er ændret ved CPR-flytning mellem
kommuner eller ved, at et jobcenter manuelt har overført borger til det registrerende
jobcenter



Samtaledato i afholdte samtaler registreret af jobcentre: Idet en afholdt samtale
registreret af sagsbehandler i jobcentret alene kan være foretaget, hvis
jobcentertilknytningen er ændret ved CPR-flytning mellem kommuner eller ved, at et
jobcenter manuelt har overført borger til det registrerende jobcenter



Registreringsdato på fraværsforhold registreret af jobcentre (men ikke af a-kasser eller
fra Jobnet): Idet et fravær registreret af en sagsbehandler i jobcentret alene kan være
foretaget, hvis jobcentertilknytningen er ændret ved CPR-flytning mellem kommuner
eller ved, at et jobcenter manuelt har overført borger til det registrerende jobcenter



Eventuelle jobcenterregistreringer på hovednummer (jobcenternummer xxx00) fra de
bidragende tabeller erstattes med subjobcenter xxx01, dvs. det forretningsmæssige
hovedjobcenter, som jobcenterkode i datagenopretningen af jobcentertilhørsforhold.

Borgere, som ikke har haft registreringer i DFDG på ovenstående områder, vil fremadrettet have
nuværende jobcenter udstillet i jobcenterhistorikken.
Samtidig er følgende fejl i jobcenterhistorikken blevet løst:



Når en borger fik ændret jobcentertilknytning, blev der i jobcenterhistorikken vist 2 linjer
med det tilflyttede jobcenter: Et med start- og slutdato samme dag og et uden slutdato.
Fejlen er rettet, sådan at der kun er én registrering uden slutdato.
Jobcentertilknytning kunne blive vist med en slutdato, som lå før startdato

1.7: Fejl ved tilmelding af borger med spærret jobnetprofil
Hvis borgers profil på Jobnet var spærret som følge af for mange loginforsøg med en forkert
adgangskode, kunne borgeren ikke tilmeldes af jobcentret eller af a-kassen. Tilmeldingen fejlede
med beskeden ”CreateEnrollmentCV on Jobnet failed”. Fejlen er rettet i Jobnet, sådan at
jobnetprofilen låses op i forbindelse med tilmeldingen uden forudgående fornyelse af
adgangskode i jobcentret.
1.8: Tilmelding i jobcentret fejlede, hvis fastnettlf.nr. var på 7 cifre
Tilmelding i jobcentret eller a-kassen fejlede med fejlbeskeden ”CreateEnrollmentCV on Jobnet
failed”, hvis borgeren var registreret med et fastnettlf. nr. på 7 cifre. Fejlen er rettet på Jobnet,
sådan at fastnettlf.nr. på Jobnet har samme validering, som i DFDG (3 – 20 cifre).
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1.9: Borger blev afmeldt, selv om sygefravær med fremtidig startdato var slettet
Der har været eksempel på, at selvom jobcentret har slettet sygefravær med en fremtidig
startdato, er borgeren blevet afmeldt med årsagen 'Sygdom' på startdatoen for (den slettede)
sygemelding. Fejlen er rettet.
1.10: Opdatering af tilknytning til statsligt persongruppeprojekt
Ved en fejl kunne borgers aktuelle jobcenter ikke opdatere/afslutte persongruppemarkering på et
statsligt persongruppeprojekt, hvis markeringen var oprettet af et andet jobcenter. Fejlen er rettet.

2. Fravær og fritagelser
2.1: Ændringer til raskmelding på sygefravær med abonnement fra sygedagpengesystemet
Der er følgende ændringer til raskmelding i jobcentrets sagsbehandlingssystem på sygfravær,
hvor sygedagpengesystemet (eDagpenge og KSD) har tegnet abonnement (UUID):


KSD kan ikke håndtere raskmeldinger uden en raskmeldingsårsag. DFDG validerer
derfor fremover for, at raskmeldingsårsag er angivet. Hvis årsagen ikke er angivet,
returnerer DFDG fejlkode 4980: ”Cause type identifier is required when setting illness
end date”



KSD kan ikke håndtere raskmeldingsårsag 39 ’Afslutning efter 60 dage’.
Afmeldingsårsagen kan derfor ikke længere benyttes ved raskmelding i jobcentrenes
sagsbehandlingssystemer. DFDG returnerer fejlkoden 9361 ”AbsenceCause is illegal for
this AbsenceType”, hvis den benyttes.

2.2: Fravær 75 ’Kontaktforløb er hos a-kassen’ er lovligt ved skift til kontaktgruppe 20
Hidtil har det kun været muligt at registrere fravær 75 ’Kontaktforløb er hos a-kassen’, når
borgeren er i kontaktgruppe 1 ’Dagpengemodtager’, 21 ’Voksenelever’ eller 22 ’Jobrotation’. Da
der i jobcentrene er behov for at kunne registrere på borgere, der ikke aktuelt modtager
dagpenge, blev det tillige muligt at registrere oplysninger på borgere, som er registreret med
fraværsforhold 75, i kontaktgruppe 8 ’Uden ydelse’. I denne release bliver fraværsforholdet også
lovligt for borgere i kontaktgruppe 20 ’Beskæftigede’.
Det er som hidtil kun a-kasserne, der kan registrere og afslutte fravær 75. A-kasserne skal fortsat
alene registrere fravær 75 på borgere i kontaktgruppe 1 ’Dagpengemodtager’.
2.3: Forkert fejlbesked ved registrering af fravær 17 ’Barsel inden for 4 uger’ på borgere i
kontaktgruppe 4 og 5
I releasen den 16. marts 2020 udgik fravær 17 ’Barsel inden for 4 uger’ for borgere i
kontaktgruppe 4 ’Revalidering’ og 5 ’For-revalidering’. Ved forsøg på registrering blev der
imidlertid vist fejlbesked med information om, at fraværsforhold kun kan registreres for borgere
i netop kontaktgruppe 4 og 5. Fejlbeskeden er blevet ændret til: “Maternity leave within 4 weeks
is not allowed for people in this contactgroup”
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3. Min plan
3.1: Udvidelse af validering, der sikrer mod oprettelse af dubletindsatser
I releasen den 9. december 2019 blev der indført sikring mod registrering af dubletindsatser. Der
har efterfølgende vist sig at være behov for at udvide valideringen, sådan at en borger kan
registreres med et kursus med samme kursusudbyder, afholdelseskategori, startdato og
timer/minutter pr. uge. Derfor udvides valideringen med feltet ’Kursustitel’.
3.2: Uddannelsesplan på trin 3 uden angivelse af uddannelsesstatus
Det var muligt at registrere uddannelsesplan på trin 3 uden at angive uddannelsesstatus
(EducationStatusTypeIdentifier). Fejlen er rettet, og der skal angives én af følgende
uddannelsesstatusser:






Ikke sat
Har søgt
Optaget
Afslag
Venteliste

3.3: Redaktionelle ændringer til kodelisten for fleksjobtyper
I beskrivelsen af id 4 og 5 i listen over fleksjobtyper er henvisningen til LAB opdateret med
henvisning til ny LAB fra den 1. januar 2020.
Oversigt over fleksjobtyper (Ændringer er markeret med grønt)
Id

Navn

4

Fleksjobansatte på ny ordning i midlertidig
fleksjob
Fleksjobansatte på ny ordning i permanent
fleksjob
Fleksjobansatte på gammel ordning
Fleksjobansatte m.v. i egen virksomhed på ny
ordning i et midlertidigt fleksjob

5

Fleksjobansatte m.v. i egen virksomhed på
gammel ordning

1
2
3

Beskrivelse
Fleksjobansatte på ny ordning i midlertidig fleksjob
Fleksjobansatte på ny ordning i permanent fleksjob
Fleksjobansatte på gammel ordning
Ansat efter ny ordning i et midlertidigt fleksjob i egen
virksomhed eller modtager støtte efter lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats § 126
Ansat efter gammel ordning i et fleksjob i egen
virksomhed eller modtager støtte efter lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats § 136

3.4: Redaktionel ændring til kodelisten for afholdelseskategorier
Navn og beskrivelse for id 48 i listen over afholdelseskategorier i kursusindsatser er opdateret:
Id
48

Navn
Danskuddannelse, selvforsørgelses- og
hjemrejseprogrammet eller
introduktionsprogrammet

Beskrivelse
Danskuddannelse henvist efter INL §21 som led i et
selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller
introduktionsprogrammet, inkl. dansk i op til 5 år

3.5: Visning af titel i ’Min plan’-pdf
I ’Min plan’-pdf, som kaldes via DFDG, blev eventuel titel ikke vist i indsatser af typen
’Socialindsats’ og ’Sundhedsindsats’. Fejlen er rettet.
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4. Joblog
4.1: Ændringer til joblog
Der er foretaget ændringer i joblog med henblik på, at forenkle registreringen af logs.
Ændringerne er indført i en ny version 4 af webservicen CitizenJoblogService. Der er følgende
ændringer:


Status: Antallet af værdier til status på jobsøgningen (kodelisten
JobSeekingStatusTypeIdentifier) er reduceret, idet ’Fik jobbet’ (id 4) og ’Afslag’ (id 5)
markeret med gråt i tabellen er udgået:
Id

Navn

1
2
3
4

Ikke søgt
Søgt
Samtale
Fik jobbet

5

Afslag

Beskrivelse
Ansøgningen er endnu ikke sendt
Ansøgningen er sendt, afventer svar
Indkaldt til samtale eller har været til samtale
Fik jobbet i virksomheden
Fik afslag før eller efter samtale. Eller fik ikke noget svar
inden for rimelig tidsfrist

Der foretages ikke konvertering af eksisterende logs med en af de to udgåede statusser.
Aftagersystemerne, herunder Jobnet, skal mappe logs med status ’Fik jobbet’ og ’Afslag’
til ’Søgt (id 2). Hvis en log med en af de to statusser gemmes på ny, bliver status
overskrevet med ’Søgt’.


Hvordan jobbet blev fundet: Værdier til hvordan jobbet blev fundet (kodelisten
JobApplicationSourceTypeIdentifier) er reduceret, idet ’Blev kontaktet’ (id 4) og ’Ikke
angivet’ (id 5) er udgået. Værdien ’Ikke angivet’ har ikke været benyttet på Jobnet. De to
værdier, som er udgået, er markeret med gråt i tabellen:
Id
1
2
3
4
5

Navn
Uopfordret
Opslået stilling
Gennem netværk
Blev kontaktet
Ikke angivet

Beskrivelse
Uopfordret
Opslået stilling
Gennem netværk
Blev kontaktet
Ikke angivet

Der foretages ikke konvertering af eksisterende logs med de udgåede værdier.
Aftagersystemerne, herunder Jobnet, skal mappe logs med den udgåede værdi ’Blev
kontaktet’ til ’Gennem netværk’ (id 3). Hvis en log med værdien gemmes på ny, bliver
værdien overskrevet med ’Gennem netværk’ (id 3).


Hvordan jobbet blev søgt: Flere værdier til hvordan jobbet blev søgt (kodelisten
JobEntryTypeOfSubmissionTypeIdentifier) er udgået, og der er blevet indført en ny
værdi ’Digitalt’ (id 8). De udgåede værdier er markeret med gråt, og den nye er markeret
med grønt:
Id

Navn

Beskrivelse

0
1
2

E-mail eller brev
Telefon
Personligt

E-mail eller brev
Telefon
Personligt
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Id

Navn

Beskrivelse

3
4
5
6
7
8

Facebook
Er blevet kontaktet
Andet
Webansøgning
Via personligt netværk
Digitalt

Facebook
Er blevet kontaktet
Andet
Webansøgning
Via personligt netværk
Digitalt

Der foretages ikke konvertering af eksisterende logs med de udgåede værdier.
Aftagersystemerne, herunder Jobnet, skal mappe logs med de udgåede værdier på
følgende måde:
o Logs med værdierne ’E-mail eller brev’ (id 0), ’Facebook’ (id 3) og
’Webansøgning’ (id 6) skal mappes til ’Digitalt’ (id 8). Hvis en log med en af de
tre værdier gemmes på ny, bliver værdien overskrevet med ’Digitalt’ (id 8).
o Logs med ’Andet’ (id 5) skal mappes til ’Personligt’ (id 2). Hvis en log med
værdien gemmes på ny, bliver værdien overskrevet med ’Personligt’ (id 2).


Mulighed for at afslutte logs: Det bliver muligt for borgeren at afslutte en log. I den
forbindelse er der indført en ekstra tilstand, som angiver, om en log er aktiv eller
afsluttet. De to værdier findes i kodelisten JoblogEntryStatusTypeIdentifier:
ID
0
1

Navn
Aktiv
Lukket

Beskrivelse
Aktiv
Lukket

En log markeret som ’Afsluttet’, vil fortsat blive vist, og data vil være registreret i DFDG.
A-kasser med egne selvbetjeningsløsninger, som inkluderer joblog, skal fremover benytte
version 4 af CitizenJoblogService.
Ændringerne i kodelisteværdierne slår også igennem i DFDGs udstilling af joblogoplysninger i
JoblogService version 6 til jobcentrenes og a-kassernes sagsbehandlervendte fagsystemer.
Se desuden pkt. 3.2 – 3.13 i ’Releasenote til Jobnet pr. 15. juni 2020’ og pkt. 1.1 – 1.4 og 2.1 i
’Releasenote til JobKon pr. 15. juni 2020’.

5. Kommunikation med a-kasser
5.1: Ændret rettighed for a-kasser til tilbagemelding på negative underretningspligtige
hændelser (NUPH)
A-kasserne har hidtil haft adgange til at indberette eller tilbagekalde tilbagemeldinger/
rådighedsvurderinger på NUPH i op til 550 dage efter medlemsophør. Tidsbegrænsningen er
fjernet.
Samtidig er tidsbegrænsningen for a-kassernes adgang til at hente liste over UPH, NUPH
vedrørende jobhenvisninger mv. også fjernet.
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5.2: Redaktionelle ændringer til kodelisten vedrørende tilbagemelding på negative
underretningspligtige hændelser (NUPH)
Beskrivelsen af 6 tilbagemeldinger er blevet præciseret med henblik på at tydeliggøre
anvendelsen:
Id

Navn

9

RN-N07

61

RN-N09

73

Ej rådighed så længe efter
udeblivelse fra samtale eller
aktivitet

75

Ej rådighed efter udeblivelse
fra samtale eller aktivitet,
arbejdskrav

83

Ej rådighed. Transport,
”andet” - arbejdskrav

84

Ej rådighed. Transport, ”så
længe” på grund af ”andet”

Beskrivelse
Medlemmet står ikke til rådighed på grund af manglende vilje (Andet
tekst kan udfyldes), jf. RB §§ 37, 39, 40 - krav om arbejde mere end
300/mindst 150 timer inden for 3 måneder, jf. RB. § 42.
Medlemmet står ikke til rådighed ”så længe” på grund af manglende
vilje. (Andet tekst kan udfyldes), jf. RB § 16.
Medlemmet er udeblevet fra en samtale eller aktivitet, som jobcentret,
a-kassen eller anden aktør har indkaldt medlemmet til. Ved
efterfølgende samtale hos a-kassen, er det vurderet, at medlemmet ikke
står til rådighed ”så længe” grundet manglende evne, fx på grund af
helbreds- eller børnepasningsproblemer, jf. § 16 i RB.
Medlemmet er udeblevet fra en samtale eller aktivitet, som jobcentret,
a-kassen eller anden aktør har indkaldt medlemmet til. Ved
efterfølgende samtale hos a-kassen, er det vurderet, at medlemmet ikke
står til rådighed grundet manglende vilje, jf. § 42 i RB.
Medlemmet er ikke til rådighed - Transport, jf. SLB § 14 - ikke til
rådighed på grund af manglende evne, jf. RB §§ 37 og 40 - krav om
arbejde mere end 300/mindst 150 timer inden for 3 måneder, jf. RB §
42.
Medlemmet er ikke til rådighed - Transport, jf. SLB § 14 - ikke til
rådighed ”så længe” på grund af manglende evne, jf. RB § 16.
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