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Spørgsmål til releasenoten kan rettes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering på e-

mailadressen spoc@star.dk 

1. Generelt 

1.1: Oprettelse af jobnetprofil/brugerkoder på borgere uden en folkeregisteradresse 

Jobcentrenes sagsbehandlingssystemer har via webservicemetoden CreateCredentials i webservicen 

Jobnet.PersonAdminService mulighed for at oprette jobnetprofil og brugerkoder på borgere i 

jobcentret uden at tilmelde borgeren. Det har dog kun været muligt at danne profil/brugerkoder på 

borgere, som i CPR-registreret er registreret med personstatus ’Registreret med bopæl i dansk 

folkeregister (id 1). Fremover er det muligt også at danne profil/brugerkoder på borgere med 

følgende personstatusser: 

 

 ’Registreret med høj vejkode (9900 - 9999) i dansk folkeregister’ (id 3) 

 ’Registreret uden bopæl i dansk/grønlandsk folkeregister - samt administrative 

personnumre’ (id 20) 

 ’Udrejst’ (id 80) 

 
Kendt problem 

 For udrejste borgere gælder fortsat, at jobcentret skal oprette en (udenlandsk) opholdsadresse, før borgeren 

kan logge på Jobnet. Hvis jobcentret har oprettet profilen, før opholdsadressen er registreret, bliver der vist 

fejlbesked med information om, at profil på Jobnet kræver en dansk adresse. Profilen bliver dog oprettet. 

Det anbefales derfor, at opholdsadresse registreres, før profilen oprettes.  

 Udrejste borgere kan oprette og opdatere CV-oplysninger, men CV’et kan ikke udsøges – se nedenfor under 

pkt. 3.1. 

2. Borgerens forside 

2.1: Fejl i link på Forberedelsesskema 

Ved klik på linket ’Læs mere om Klage til Datatilsynet her’ på siden ’Forberedelsesskema’ blev der 

vist en fejlside. Fejlen er rettet. 

3. Jobsøgning 

3.1: Udrejste borgere kunne ikke oprette et CV 

Udrejste borgere fik vist en fejl, når de forsøgte at tilgå CV-oplysninger. Der er foretaget en løsning 

i Det fælles Datagrundlag - DFDG – se nærmere herom i pkt. 3.3 i ’Releasenote til Det fælles 

Datagrundlag - DFDG pr. 15. marts 2021’.  

 

Løsningen betyder, at borgerens kontaktoplysninger på CV-oplysninger vises på samme måde, som 

for borgere med adressebeskyttelse, hvor borgerens navn ikke vises, men vises med ordet 

’Kontaktinformation’ – se skærmdump på næste side. 
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Kendte problemer 

 Udrejste borgere, der før releasen i december 2020 havde et CV, fik ikke deres CV konverteret. De skal 

derfor oprette et nyt CV. 

 Da de pågældende borgere ikke har en dansk folkeregisteradresse, kan CV'et ikke udsøges. 

3.2: Krav om udfyldelse af ’Ansættelsesbetingelser’ 

Nogle borgere har oplevet, at deres CV ikke kunne sættes søgbart, da de manglede at udfylde 

’Ansættelsesbetingelser’. ’Ansættelsesbetingelser’ er imidlertid default udfyldt, og borgerne skulle 

blot åbne for Ansættelsesbetingelserne – uden at foretage ændringer, hvorefter CV’et kunne sættes 

søgbart. Fejlen er rettet i DFDG – se desuden i pkt. 3.1 i ’Releasenote til Det fælles Datagrundlag 

(DFDG) pr. 15. marts 2021’. 

3.3: Siden ’Jeg søger job som’ viste en fejl straks efter tilmelding 

Hvis ’Jeg søger job som’-siden blev tilgået straks efter tilmelding som ledig, blev der vist en 

fejlbesked, medmindre at siden ’CV-oplysninger’ blev tilgået forinden. Fejlen er rettet. 

3.4: Ændret visningsrækkefølge af arbejdserfaringer i CV’et 

Arbejdserfaringer i borgerens CV blev i visningen sorteret efter faldende startmåned og -år. Dette er 

ændret, så visningen nu er sorteret efter faldende slutmåned og -år, og så eventuelle igangværende 

arbejdserfaringer fremgår øverst. Hvis to eller flere arbejdserfaringer har samme slutmåned og -år, 

sorteres disse dernæst efter faldende startmåned og -år. 

 
Kendt problem 

Igangværende arbejdserfaringer vises fejlagtigt nederst i listen over arbejdserfaringer i stedet for øverst. Dette vil 

blive rettet senere. 

3.5: Borgere uden kontaktgruppe kunne ikke ændre CV-søgbarhed eller slette profil 

Når borgere, som havde krav om et søgbart CV blev afmeldt, og kontaktgruppen blev lukket, 

ændrede dette ikke CV-kravet til ’Intet krav om CV’. Fejlen betød, at borgeren ikke havde adgang 

til at sætte CV søgbart/ikke-søgbart, ligesom Jobnetprofilen ikke kunne slettes. Fejlen er rettet i 

DFDG, og borgere kan slette Jobnetprofilen, når kontaktgruppen er lukket. Der vil i forbindelse 

med releasen blive foretaget datagenopretning af CV-kravet på de berørte borgere. 
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Kendt problem 

For borgere, som skal være tilmeldt for stå til rådighed, gælder, at krav om CV ophører, når borgeren bliver 

afmeldt og ikke først, når kontaktgruppen bliver lukket. Det skal derfor været muligt for en afmeldt borger (der 

ikke er sygemeldt) at slette sin Jobnetprofil. 

3.6: Ændring af CV søgbarhed var ikke muligt i Internet Explorer 11 

Det var ikke muligt at ændre CV søgbarhed i Internet Explorer 11, idet klik på link ’Gør CV 

søgbart’ eller ’Gør CV ikke søgbart’ ikke havde nogen effekt. Fejlen er rettet. 

3.7: Manglende afstand mellem arbejdserfaringer i Word-udgave af CV 

I Word-udgaven af CV’et manglede der linjeafstand mellem de enkelte arbejdserfaringer, når feltet 

’Arbejdsopgaver’ ikke var udfyldt. Fejlen er rettet. 

3.8: Pdf tager ikke højde for linjeskift 

Under ’Arbejdserfaring’ kan borgeren udfylde fritekstfelterne ’Arbejdsopgaver’ og ’Det blev jeg 

særlig god til’. Hvis borgeren i disse felter havde benyttet linjeskift, blev disse ikke vist, når han 

valgte at gemme sine CV-oplysninger som pdf. Her blev teksterne klappet sammen og vist uden 

linjeskift. Det samme gjorde sig gældende for friteksten ’Beskrivelse’ under ’Frivilligt arbejde’. 

Fejlen er rettet. 

3.9: Forsøg med screening for funktionsnedsættelse 

I en forsøgsperiode vil otte kommuner afprøve et tilrettet forberedelsesskema, som er målrettet 

afklaring ift. funktionsnedsættelse og behov for kompensation med henblik på en tidlig afklaring og 

indsats. Målgruppen for forberedelsesskemaet er: 

 

 Ikke-visiterede kontanthjælpsmodtagere  

 Dagpengemodtagere  

 Dimittender  

 

De vil få stillet følgende ekstra spørgsmål, når øvrige spørgsmål i forberedelsesskemaet er besvaret: 
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Hvis borgeren svarer ’Nej’, er skemaet klar til at blive indsendt, mens de øvrige svar sender 

borgeren videre til yderligere et spørgsmål: 

 

Hvorefter skemaet er klar til indsendelse. 

Se nærmere om forsøget i pkt. 1.6 i ’Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 15. marts 

2021’. 

4. Planer og aftaler 

4.1: Fejl i visning af oplysninger i dagpengetæller 

Nogle borgere oplevede, at data i dagpengetælleren blev vist med ordet ’NAN’ i stedet for optjente 

timer, årstallet 0001, ingen resttimer i dagpengeperioden samt 0 timer at forlænge 

dagpengeperioden med, selv om de havde resttimer og timer til forlængelse. Fejlen er rettet. 

4.2: Fejl ved simulering i dagpengetæller 

Når borgeren foretog simulering og valgte at tilføje ekstra arbejdstimer, blev beregningen i ’1 års 

forlængelse’ ikke foretaget. Der blev udelukkende lagt det simulerede tal til i beregningen af, hvor 

mange timer borgeren kunne forlænge dagpengeperioden med, og ikke foretaget beregning i forhold 

til, at hver optjent time giver to dagpengetimer. Fejlen er rettet. 
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