Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
27. juli 2020

Orientering om ændringer i Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 28. juli 2020
Der er foretaget følgende ændringer:
1. Ny bevillingsramme vedrørende uddannelsesløft
Der er indført en ny bevillingsramme med id 17. Den er oprettet på baggrund af de politiske
aftaler om henholdsvis styrket opkvalificering og ekstraordinært løft af ledige (opkvalificerings
pakken), som træder i kraft pr. 1. august 2020.
Bevillingsrammen understøtter, at forsikrede ledige fra 1. august 2020 og i 2021 får ret til at
påbegynde en erhvervsuddannelse med 110 procent af deres hidtidige dagpengeret, hvis
uddannelsen er inden for et område, hvor der er behov for arbejdskraft. For øvrige fag vil
uddannelsen kunne påbegyndes med 80 pct. af den maksimale dagpengesats – som de hidtil
gældende regler – med mulighed for at låne op til 100 pct.
De hidtil anvendte bevillingsrammer vedrørende uddannelsesløft lukkes ikke, da der kan være
igangværende indsatser og kommende, der endnu ikke er registreret med disse id’er - og hvor de
skal anvendes.
Oversigt over bevillingsrammer vedrørende uddannelsesløft
(den nye bevillingsramme er markeret med grønt)
ID
6

12

17

Bevillingsramme

Beskrivelse

Pulje til uddannelsesløft (80 pct.
dagpenge til dp.modtagere),
herunder grundforløb og
hovedforløb
Pulje til uddannelsesløft (100 pct.
dagpenge til dp.modtagere),
herunder grundforløb og
hovedforløb
Uddannelse med 110 pct.
dagpenge til dp.modtagere,
herunder grundforløb og
hovedforløb

Uddannelseskøb til kontanthjælpsmodtagere og forsikrede ledige, der
finansieres af puljen til uddannelsesløft (med 80 pct. dagpenge til
dagpengemodtagere), herunder grundforløb og hovedforløb
Uddannelseskøb til kontanthjælpsmodtagere og forsikrede ledige, der
finansieres af puljen til uddannelsesløft (med 100 pct. dagpenge til
dagpengemodtagere), herunder grundforløb og hovedforløb
Uddannelseskøb til kontanthjælpsmodtagere og forsikrede ledige, der
finansieres af lovbunden bevilling (med 110 pct. dagpenge til
dagpengemodtagere i perioden 01.08.2020 - 31.12.2021 inden for et
område, hvor der er behov for arbejdskraft), herunder grundforløb og
hovedforløb

Følgende afholdelseskategorier må benyttes sammen med bevillingsramme id 17:



Erhvervsuddannelser (Id 27)
SOSU uddannelser (Id 28)

A-kasserne modtager webservicebesked (WSRM) ved oprettelse af kursusindsats med
bevillingsramme 17.
A-kasserne anvender beskeden i forbindelse med administrationen af dagpenge således, at den
forsikrede ledige kan modtage den rette dagpengesats.
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2. Nye aktiveringspuljer til voksenlærlinge
På baggrund af aftalerne om opkvalificeringspakke, er der indført tre nye aktiveringspuljer
vedrørende voksenlærlinge (id 16, 17 og 18). Samtidig er navngivning ændret på én af de
eksisterende (id 13).
Ændringen understøtter, at faglærte beskæftigede med en forældet uddannelses kan blive
voksenlærlinge, og at faglærte ledige kan blive voksenlærlinge allerede efter tre måneder
ledighed.
Aftalen vedrørende voksenlærlinge forventes udmøntet i en forsøgsbekendtgørelse.
Hidtil anvendte aktiveringspuljer vedrørende voksenlærlinge lukkes ikke, da



der kan være igangværende indsatser, der endnu ikke er registreret med disse id’er - og
hvor de skal anvendes
positivlisten ift. beskæftigede blot er suspenderet - det kan derfor forventes, at id 18 på
et senere tidspunkt skal udgå igen

Oversigt over aktiveringspuljer
(Id’er markeret med grçnt er nye eller har ændret navn. Id’er med gråt er udgået på et tidligere
tidspunkt)
ID
1

2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13

Aktiveringspulje
Faglært voksenlærling, ikke
forældet udd., over 12 mdr.
ledighed
Faglært voksenlærling, forældet
udd., over 2 mdr. ledighed
Ufaglært voksenlærling, over to
mdr. ledighed
Ufaglært voksenlærling, under to
mdr. ledighed
Ufaglært voksenlærling,
beskæftigelse
Konverteret
Øvrige
Faglært voksenlærling, ikke
forældet udd., over 6 mdr.
ledighed, mangelområde
Voksenlærling, over 2 mdr.
ledighed, ufaglært
Voksenlærling, under 2 mdr.
ledighed, ufaglært
Voksenlærling, ledig, faglært
forældet uddannelse
Voksenlærling, over 6 mdr.
ledighed, faglært
Voksenlærling, beskæftigelse,
ufaglært (kun mangelområder)

Beskrivelse
Faglærte, udd. er ikke forældet, ledighed mere end 12 mdr. forud for
udd. påbegyndelse (Tilskud på 40 kr. i timen)
Faglærte, udd. er forældet, ledighed mere end 2 mdr. ledighed forud
for udd. påbegyndelse (Tilskud på 40 kr. i timen)
Ufaglærte ledige med mere end 2 mdr. ledighed forud for udd.
påbegyndelse (Tilskud på 40 kr. i timen)
Ufaglærte ledige med mindre end 2 mdr. ledighed forud for udd.
påbegyndelse (Tilskud på 30 kr. i timen)
Ufaglærte i beskæftigelse forud for udd. påbegyndelse (Tilskud på 30
kr. i timen)
Konverteret
Øvrig virksomhedsrettet aktivering
Faglærte, udd. er ikke forældet, ledighed mere end 6 mdr. forud for
udd. påbegyndelse. Udd. indenfor områder med mangel på
arbejdskraft (Tilskud på 40 kr. i timen)
Ufaglærte, ledighed mere 2 mdr. forud for uddannelsesaftalens
påbegyndelse (Tilskud på 40 kr. i timen)
Ufaglærte, ledighed under 2 mdr. forud for uddannelsesaftalens
påbegyndelse (Tilskud på 30 kr. i timen)
Faglærte, udd. er forældet, uanset længden af ledighed (Tilskud på 40
kr. i timen)
Faglærte, udd. er ikke forældet, ledighed mere end 6 mdr. forud for
uddannelsesaftalens påbegyndelse (Tilskud på 40 kr. i timen)
Ufaglærte, i beskæftigelse ved påbegyndelse af det aktuelle
uddannelsesforløb, som der indgås uddannelsesaftale om. Kun udd.
indenfor områder med mangel på arbejdskraft (Tilskud på 30 kr. i
timen og kun op til 2 år)
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ID
14

15

Aktiveringspulje
Voksenlærling, ledig, ufaglært
eller faglært med forældet
uddannelse
Voksenlærling, over 6 mdr.
ledighed, ledig, faglært (ny LAB)

16

Voksenlærling, beskæftiget,
faglært med forældet uddannelse

17

Voksenlærling, over 3 mdr.
ledighed, faglært
Voksenlærling, beskæftigelse,
ufaglært (alle områder)

18

Beskrivelse
Ufaglært eller faglært med forældet uddannelse som ved påbegyndelse
af det aktuelle uddannelsesforløb, som der indgås uddannelsesaftale
om, er ledig, uanset længden. (Tilskud på 45 kr. i timen)
Faglært med over 6 mdr. ledighed ved påbegyndelse af det aktuelle
uddannelsesforløb, som der indgås uddannelsesaftale om. (Tilskud på
45 kr. i timen)
Faglært med forældet uddannelse som ved påbegyndelse af det
aktuelle uddannelsesforløb, som der indgås uddannelsesaftale om, er
beskæftiget. (Tilskud på 30 kr. i timen og kun op til 2 år)
Faglærte, udd. er ikke forældet, ledighed mere end 3 mdr. forud for
uddannelsesaftalens påbegyndelse (Tilskud på 45 kr. i timen)
Ufaglærte, i beskæftigelse ved påbegyndelse af det aktuelle
uddannelsesforløb, som der indgås uddannelsesaftale om. Uddannelse
inden for alle områder (Tilskud på 30 kr. i timen og kun op til 2 år)

De tre nye aktiveringspuljer kan benyttes i forhold til følgende jobordretyper:





Voksenelev,
Voksenelev,
Voksenelev,
Voksenelev,

stat (id 7)
privat (id 9)
kommune (id 19)
region (sygehusregion) (id 20)

OBS
Ændringerne vedrørende voksenlærlinge bliver implementeret i VITAS i en senere release.
3. Fejl ved kald af ’Min plan’-pdf
Der opstod fejl ved kald af ’Min plan’-pdf i MyPlanService, hvis der i ’Min plan’-versionen var
’Krav til jobsçgning’ fra a-kassen. Fejlen er rettet af Jobnet.
4. Fejl ved opdatering af persongruppeprojekter
Der opstod fejl ved afslutning af persongruppeprojekter, der er oprettet før releasen den 16.
marts 2020. Fejlen opstod, hvis projektet havde aktive persongruppemarkeringer. Fejlen er
rettet.
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