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

mailadressen spoc@star.dk 
 

1. Kontaktforløb 

1.1: Tilpasning af valideringer i forhold til a-kasseforsøget 

Der er foretaget en række ændringer i valideringerne i DFDG i forhold til:  

 

 Registreringer af samtaler, mens en borger er omfattet af kontaktforløb hos a-kassen 

 Automatisk afslutning af fravær 75 – ’Kontaktforløbet er hos a-kassen’ 

 Automatisk annullering/afslutning af frister, mødeindkaldelser og selvbookede møder 

Ændringer i forhold til a-kasserne: 

 Registrering af afholdt samtale før første dag i fravær 75 

I enkelte situationer får a-kasserne ikke registreret fravær 75 – ’Kontaktforløb er hos a-

kassen’, inden de afholder den første samtale med borgeren. Hidtil har det betydet, at a -

kasserne ikke har kunne registrere den afholdte samtale. Fremover kan a-kasserne 

registrere samtalerne 7 – ’Jobsamtale’ og 17 – ’Fælles jobsamtale med dagpengemodtager’ 

før startdatoen på fravær 75 under forudsætning af, at: 

 

o Fravær 75 – ’Kontaktforløb er hos a-kassen’ er registreret 

o Samtaledatoen ligger efter første dag i dagpengeperioden 

 

 Registrering af afholdt samtale, når fravær 75 er inaktivt 

Det har ikke været muligt for a-kasser at registrere afholdte samtaler på borgere, hvor 

fravær 75 – ’Kontaktforløb er hos a-kassen’ var inaktivt – fx i forbindelse med modtagelse 

af sygedagpenge, selv om samtaledatoen lå inden inaktivering af fraværet. Ændringen 

betyder, at a-kasser kan foretage registreringer, når fravær 75 er registreret og inaktivt.  

 

 Afslutning af fravær ved skift af a-kasse 

Når en borger skiftede a-kasse, mens han var registreret med et inaktivt fravær 75 – 

’Kontaktforløb er hos a-kassen’ i en af kontaktgrupperne: 

 

o 24 – ’Sygemeldt fra beskæftigelse’ 

o 25 – ’Sygemeldt fra ledighed’ 

o 13 – ’Jobafklaring’ 

blev fraværet ikke afsluttet. Fejlen er rettet. 

 Inaktivering af fravær 75 ved efterregistrering på borgere med sygedagpenge og i 

jobafklaring 

Hvis en a-kasse efterregistrerede fravær 75 – ’Kontaktforløbet er hos a-kassen’ på borgere 

i kontaktgrupperne: 

 

o 24 – ’Sygemeldt fra beskæftigelse’ 

o 25 – ’Sygemeldt fra ledighed’ 

o 13 – ’Jobafklaring’ 
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blev fraværet ikke automatisk inaktiveret, hvilket gav problemer for jobcentret. Fremover 

bliver efterregistrerede fravær 75 automatisk inaktiveret ved registrering. 

Der foretages ikke konvertering af allerede efterregistrerede fravær 75 på ovenstående 

borgere.  

Ændringer i forhold til jobcentre: 

 Jobcentre kan arbejde med borgere i andre kontaktgrupper end kontaktgruppe 1 – 

’Dagpengemodtager’ 

Jobcentre kan fremover:  

o oprette frister for selvbooking 

o indkalde borgere til samtaler 

o fortsat registrere afholdte samtaler og 

o borgerne kan booke møder hos jobcentret, 

når borgeren har et kontaktforløb hos a-kassen men er registreret i en anden 

kontaktgruppe end 1 – ’Dagpengemodtager’.  

 Afslutning/annullering af frister, mødeindkaldelser og bookede møder, når borger igen 

registreres som dagpengemodtager 

Hvis en borger under kontaktforløbet hos a-kassen skifter til en anden kontaktgruppe end 

1 – ’Dagpengemodtager’, og jobcentret i den forbindelse har givet borgeren en frist for 

selvbooking, indkaldt borgeren til en samtale, eller borgeren har booket en samtale, vil 

disse automatisk blive afsluttet/annulleret, hvis borgeren skifter tilbage til 1 – 

’Dagpengemodtager’. Det kræver, at fravær 75 – ’Kontaktforløb er hos a-kassen’ fortsat 

er aktivt.  

Ved indkaldte og bookede samtaler, der annulleres, notificeres borgeren via sms- og e-

mailservice, hvis borgeren er tilmeldt dette. 

1.2: Flyttebeskeder på borgere med kontrakt efter integrationsloven 

Efter ønske fra jobcentre bliver der fremover dannet flyttebeskeder, når borger med en åben 

kontrakt efter integrationsloven flytter bopælskommune i CPR. Flyttebesked bliver dannet, 

uanset om borgeren er registreret i en kontaktgruppe eller ej. 

 

Flyttebesked bliver dannet til både det fraflyttende og tilflyttende jobcenter, såfremt borgeren har 

en kontrakt efter integrationsloven uden en slutdato for kontrakten eller med en fremtidig 

slutdato. Der er i den forbindelse indført nye kodelisteværdier 59 – 72 i den kodeliste, som 

benyttes i flyttebeskeder (PersonNotificationService): 

Id Navn Beskrivelse 
59 Tilflytning - Førtidspensionister Personen er tilflyttet kommunen som førtidspensionist 

60 Fraflytning - Førtidspensionister Personen er fraflyttet kommunen som førtidspensionist 

61 
Tilflytning - Kompensation til handicappede 

i beskæftigelse 

Personen er tilflyttet kommunen som handicappet i 

beskæftigelse 

62 
Fraflytning - Kompensation til handicappede 

i beskæftigelse 

Personen er fraflyttet kommunen som handicappet i 

beskæftigelse 

63 Tilflytning - Unge u. 18 Personen er tilflyttet kommunen som ung under 18 

64 Fraflytning - Unge u. 18 Personen er fraflyttet kommunen som ung under 18 

65 
Tilflytning - Selvforsørgede, ikke i 

beskæftigelse 

Personen er tilflyttet kommunen som selvforsørget, ikke i 

beskæftigelse 
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Id Navn Beskrivelse 

66 
Fraflytning - Selvforsørgede, ikke i 
beskæftigelse 

Personen er fraflyttet kommunen som selvforsørget, ikke i 
beskæftigelse 

67 
Tilflytning - Selvforsørgede udlændinge 

omfattet af program efter INL 

Personen er tilflyttet kommunen som selvforsørget 

udlænding omfattet af program efter INL 

68 
Fraflytning - Selvforsørgede udlændinge 

omfattet af program efter INL 

Personen er fraflyttet kommunen som selvforsørget 

udlænding omfattet af program efter INL 

69 
Tilflytning - Indvandrere i 

introduktionsforløb 

Personen er tilflyttet kommunen som indvandrer i 

introduktionsforløb 

70 
Fraflytning - Indvandrere i 

introduktionsforløb 

Personen er fraflyttet kommunen som indvandrer i 

introduktionsforløb  

71 Tilflytning - Beskæftigede Personen er tilflyttet kommunen som beskæftiget 

72 Fraflytning - Beskæftigede Personen er fraflyttet kommunen som beskæftiget 

Hvis borgerens kontaktgruppe er lukket på flyttetidspunktet, sender DFDG notifikationstype 

svarende til den seneste kontaktgrupperegistrering. 

1.3: Lukning af den statistiske del af forberedelsesskemaet (profilafklaringsværktøj) 

Den statistiske del af forberedelsesskemaet med risikovurdering af langtidsledighed for nyledige 

dagpengemodtagere er lukket fra og med idriftsættelse af releasen. Den statistiske del af 

forberedelsesskemaet for uddannelseshjælpsmodtagere blev midlertidigt lukket ultimo 2019 og 

lukkes nu permanent. Der har ikke været en statistisk del i forhold til kontanthjælpsmodtagere. 

 

Lukningen sker på baggrund af en praksisundersøgelse af værkøjet. Styrelsen for Arbejdsmarked 

og Rekruttering har i brev af 9. februar 2022 orienteret jobcentrene og a-kasserne om lukningen. 

 

I forbindelse med lukningen er der foretaget ændringer i velkomst- og kvitteringsteksterne i 

forberedelsesskemaet på Jobnet – se pkt. 3.1 i ’Releasenote til Jobnet pr. 14. marts 2022’. 

 

For indsendte forberedelsesskemaer før releasen gælder, at den statistiske del fortsat vil kunne 

tilgås af borgere, jobcentret og a-kassen. De vil dog gradvist blive slettet, idet forberedelses-

skemaet slettes 6 måneder efter udfyldelse.  

1.4: Ny kontaktpersontype ’Fastholdelseskonsulent’ 

Der er efter ønske fra jobcentre indført en ny type kontaktperson ’Fastholdelseskonsulent’:  

Id Navn Beskrivelse 

33 Fastholdelseskonsulent 
Fastholdelseskonsulent, fx ifm arbejdet med 

fastholdelsesplaner efter sygedagpengeloven 

1.5: Jobnet returnerer ikke længere brugernavn og adgangskode ved tilmelding i 

jobcentret 

Ved tilmelding i jobcentret kalder DFDG en webservice i Jobnet, hvorved der bliver oprettet en 

Jobnetprofil, hvis borgeren ikke har en profil i forvejen. Ved oprettelse af profilen bliver 

brugernavn og adgangskode indtil videre fortsat autogeneret, men som følge af udfasning af 

brugernavn og adgangskode på Jobnet, vil Jobnet returnere værdien ’Ukendt’ i brugernavn og 

adgangskode. Hvis jobcentret har brug for at oprette brugernavn og adgangskode til en borger, 

kan Jobnetservicen Jobnet.PersonAdminService.CreateCredentials kaldes som hidtil. 

 

Udfasning af login med brugerkoder på Jobnet er beskrevet i pkt. 1.1 – 1.6 i ’Releasenote til 

Jobnet pr. 14. marts 2022’. 
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1.6: Tilmelding med samme stillingsbetegnelse/alias mere end én gang 

DFDG validerede ved tilmelding af en borger ikke på, at en stillingsbetegnelse/alias kun må 

angives én gang. Fejlen er rettet. 

1.7: Skift af jobcentertilhørsforhold fejlede 

Skift af jobcentertilhørsforhold fejlede, hvis borgeren var registreret i kontaktgruppe 1 

’Dagpengemodtager’ (ikke tilmeldt) men ikke længere var medlem af en a-kasse. Fejlen er rettet. 

1.8: Borger blev fejlagtigt meldt ledig ved raskmelding 

Der har været eksempler på, at en borger i forbindelse med raskmelding af DFDG-batchjob 

fejlagtigt blev meldt ledig. Tilmeldingen skete som følge af, at borgeren havde en ældre, 

historisk tilmelding. Fejlen er rettet, sådan at borgere ikke gentilmeldes, såfremt 

 tilmeldingsstatus forud for første sygedag er ’Ikke tilmeldt’, eller  

 kontaktgruppen forud for tidspunktet for første sygedag er forskellig fra aktuel 

kontaktgruppe (dvs. kontaktgruppen efter raskmelding). 

1.9: Fejlbesked ved opdatering af kontaktpersoner 

Ved opdatering af kontaktpersoner via webservicen til oprettelse og opdatering af 

kontaktpersoner kunne jobcentrene få en uspecificeret fejlmeddelelse, hvis kontaktperson af 

typen ’Personlig jobformidler’ (id 3), som er oprettet i en indsats (aktivitet), blev forsøgt 

opdateret. I den situation kan kontaktpersonen kun opdateres via den pågældende indsats. 

Fejlbesked er ændret til: ”Fagprofessionel kontakt kan kun opdateres via ActivityService” 

(fejlkode 60016). 

2. Fravær og fritagelser 

2.1: Ændret navngivning af fravær ’På vej på erhvervsuddannelse (inden for 6 uger)’  

Efter ønske fra et jobcenter er navngivningen af fravær 77 ’På vej på erhvervsuddannelse (inden 

for 6 uger)’ ændret til ’På vej på erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettet uddannelse 

(inden for 6 uger)’. 

 

Fraværsforholdets beskrivelse er uændret: ’På vej på erhvervsuddannelse efter lov om 

erhvervsuddannelser eller en anden erhvervsrettet uddannelse (inden for 6 uger)’. 

 
Kendt problem 
Fraværsforholdets navngivning er ved en fejl endnu ikke ændret på Jobnet. Fejlen forventes løst i en patch efter 

releasen. 

3. Min plan 

3.1: Forsøg med jobrettet indsats for uddannelseshjælpsmodtagere 

Regeringen, arbejdsmarkedets parter og Kommunernes Landsforening indgik den 6. oktober 

2021 ’Trepartsaftale om mangel på arbejdskraft’. I aftalen indgår blandt andet forsøg med 

jobrettet indsats for uddannelseshjælpsmodtagere. Jobcentrene kan efter en konkret vurdering og 

den pågældendes eget ønske vælge at undtage den unge fra uddannelsespålægget og i stedet 

tilbyde en jobrettet indsats. Forsøget forventes at træde i kraft med lovforslag til ændring i lov 
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om en aktiv beskæftigelsesindsats med ikrafttrædelse pr. 1. april 2022 og udløb den 31. 

december 2023. 

 

Forsøget betyder, at uddannelsesparate og aktivitetsparate i kontaktgruppe 12 ’Modtager af 

uddannelseshjælp’ og 28 ’ Uddannelsespålæg - Overgangsydelsesmodtager efter LAB’ kan få en 

plan af typen ’Jobplan’. Forsøget omfatter ikke åbenlyst uddannelsesparate unge.  

 

Til brug for registrering af forsøgsdeltagelse er der oprettet et statsligt projekt med navnet 

’Forsøg med jobrettet indsats’ og startdato 1. april 2022. Jobcentret skal registrere 

persongruppemarkering på unge, som deltager i forsøget. Registreringen kan ske uden en 

slutdato, idet det af lovforslaget fremgår, at unge, som inden den 31. december 2023 er 

påbegyndt et tilbud om jobrettet indsats, kan færdiggøre tilbuddet efter forsøgets udløb den 31. 

december 2023 (§ 5, stk. 3). 

 

For publicering af jobplan på uddannelsesparate og aktivitetsparate unge i kontaktgruppe 12 og 

28 gælder følgende: 

 Jobmål: Skal være en konkret stillingsbetegnelse (ESCO-STAR) eller en fritekst 

 Planbeskrivelse/’For at jeg kan nå mit mål, har vi aftalt’ kan udfyldes. 

Hvis den unge forinden publicering af jobplan havde en uddannelsesplan, vil abonnementet på 

hændelser fra Ungedatabasen (UDB) blive lukket, når jobplan publiceres. Hvis den unge 

efterfølgende udtræder af forsøget og får en uddannelsesplan - og dermed er omfattet af 

uddannelsespålæg, genåbnes abonnementet hos UDB. 

 

OBS 

Når borger i kontaktgruppe 12 eller 28 fylder 30 år, ændrer DFDG automatisk kontaktgruppen 

til 2 ’Kontanthjælpsmodtager’ eller 26 ’Overgangsydelsesmodtager efter LAB’ og inaktiverer 

’Min plan’. Dette gælder også for de borgere, som er omfattet af forsøget. 

3.2: Tilpasning af tre kodelister vedrørende indsatser 

I forbindelse med indførelsen af indsatsgarantien for borgere i ressourceforløb fra 1. januar 2022 

har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fra jobcentre modtaget en række spørgsmål om 

registrering af forskellige former for sociale indsatser og sundhedsmæssige indsatser, der ikke 

umiddelbart falder inden for beskrivelsen af de eksisterende typer i kodelisterne for disse 

indsatser. På den baggrund er der foretaget redaktionelle præciseringer i kodelister, enkelte 

værdier er udgået, og enkelte nye værdier er indført: 

 

 Oversigt over sundhedsindsatser 

Ændringer: 

o Id 1: Opdateret beskrivelse (ændringer er indskrevet med grønt) 

o Id 7: Udgået (markeret med gråt) 

o Id 8: Nyt id (markeret med grønt) 

 

Id Navn Beskrivelse 

1 Genoptræning 

SEL § 86 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde genoptræning til 

afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, 

der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse. SUL § 

140: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning til 
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Id Navn Beskrivelse 
personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt 
begrundet behov for genoptræning. 

2 Sundhedstilbud 
SUL § 119 Forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til 

borgerne 

3 Omsorgstandpleje 

SUL §§ 131-132 Forebyggende og behandlende tandpleje til 

personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk 

eller psykisk handicap kun vanskeligt kan udnytte de almindelige 

tandplejetilbud. 

4 Specialtandpleje 

SUL §§ 133-134 Specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, 

psykisk udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan udnytte de 

almindelige tandplejetilbud i børne - og ungdomstandplejen, 

praksistandplejen eller omsorgstandplejen. 

5 Alkoholbehandling SUL § 141 Behandling til alkoholmisbrugere 

6 Lægesamtaler SEL § 101 Kommunal stofmisbrugsbehandling 

7 
Helbredsmæssige 

tiltag 

"Helbredsmæssige tiltag" anvendes inden for helbredsmæssige 

indsatser, som ikke optræder i kodelisten.  

8 
Sundhedstilbud der 

ikke er kommunale 

Sundhedstilbud der ikke er kommunale, fx regionale og private 

sundhedstilbud, herunder tilbud borger selv har 

finansieret. Indgår ikke i indsatsgaranti for borgere i 

ressourceløb. 

 

OBS 

Eksisterende indsatser med id 7 kan fortsat opdateres. 

 

 Oversigt over socialindsatser 

Ændringer: 

o Id 8: Udgået (markeret med gråt) 

o Id 16 og 17: Nyt id (markeret med grønt) 

 
Id Navn Beskrivelse 
1 Socialpædagogisk 

bistand 

SEL § 85 Socialpædagogisk bistand skal ydes til personer, der på 

grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller 

særlige sociale problemer har behov herfor. Socialpædagogisk 

bistand kan bestå af hjælp, rådgivning, støtte eller omsorg, 

således at den pågældende kan leve et liv på egne præmisser. 

Socialpædagogisk bistand kan også bestå af oplæring i eller 

genoptræning af en række færdigheder, som sætter den 
pågældende i stand til at leve et så selvstændigt liv som muligt. 

2 Kontaktperson i 

efterværn 

SEL § 76 Efterværnet kan fx bestå i en fast kontaktperson, der 

yder støtte, råd og vejledning til den unge, en udslusningsordning 

fra et anbringelsessted eller at den unge bliver boende i 

døgnophold på et anbringelsessted som fx i en plejefamilie. 

Efterværn kan tilbydes unge fra det 18.og til og med det 22.år. 

3 Støtteperson SEL § 54 Støtte til forældre til anbragte børn og unge. Forældrene 

skal tilbydes en støtteperson og anden støtte efter servicelovens § 

52, stk. 3, eller efter anden lovgivning. 

4 Støtte- og 

kontaktperson 

SEL § 99 Kommunen sørger for tilbud om en støtte - og 

kontaktperson til personer med sindslidelser, til personer med et 

stof - eller alkoholmisbrug og til personer med særlige sociale 

problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig. 

5 Tidsbegrænset hjælp SEL § 82b Til personer, der har nedsat fysisk eller psykisk 

funktionsevne eller sociale problemer, og personer, der er i risiko 

for at udvikle funktionsnedsættelse eller sociale problemer, kan 

der iværksættes eller give tilskud til tilbud om tidsbegrænset 
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Id Navn Beskrivelse 
individuel hjælp, omsorg eller støtte samt tidsbegrænset 
individuel optræning og hjælp til udvikling af færdigheder. 

Tilbuddet kan gives i op til 6 måneder. 

6 Personlig hjælp SEL § 83 Personlig hjælp, omsorg og pleje 

7 Individuel støtte "Individuel støtte" anvendes ved indsatser inden for individuel 

støtte, som ikke optræder i kodelisten. Det kan fx være: SEL § 

82a: Tilbud om gruppebaseret støtte SEL § 95: Kontant tilskud til 

hjælp, som den pågældende selv antager SEL § 96: Borgerstyret 

personlig assistance SEL § 97: Ledsageordning SEL § 98: Særlig 

kontaktperson til personer, som er døvblinde 

8 Øvrige tiltag Øvrig støtte dækker over fx gældsrådgivning, frivilligt arbejde og 

andre understøttende indsatser som er frivillige. 

9 Midlertidigt ophold SEL § 107 Midlertidigt ophold i boformer til personer, som på 

grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller 

særlige sociale problemer har behov for det. 

10 Længerevarende 

ophold 

SEL § 108 Længerevarende ophold, til personer, som på grund af 

betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har 
behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner 

eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket 

disse behov på anden vis. 

11 Misbrugsbehandling SEL § 101 Kommunal stofmisbrugsbehandling 

12 Merudgifter SEL § 100 Dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige 

livsførelse til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk 

funktionsevne. 

13 Hjælpemiddel SEL § 112 Støtte til hjælpemidler(hjælpemidler, boligindretning 

og befordring) til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk 

funktionsevne. 

14 Forbrugsgoder SEL § 113 Forbrugsgoder som i væsentlig grad kan afhjælpe de 

varige følger af den nedsatte funktionsevne. 

15 Botilbud Almenboliglovens § 105 Botilbudslignende tilbud 

16 Øvrige sociale tilbud 

efter serviceloven 

Øvrige sociale tilbud efter serviceloven 

17 Øvrige tiltag der ikke 

gives efter 

serviceloven 

Øvrige tiltag der ikke gives efter serviceloven. Indgår ikke i 

indsatsgaranti for borgere i ressourceløb. 

 

OBS 

Eksisterende indsatser med id 8 kan fortsat opdateres. 

 

 Oversigt over kursusindsatser (oversigten indeholder kun aktive id’er) 

Ændringer: 

o Id 38: Opdateret beskrivelse (ændringer er indskrevet med grønt) 

 

Id Navn Beskrivelse 
25 Almen voksenuddannelse Forberedende voksenuddannelser, almen 

voksenuddannelse, HF, studenterkurser m.v. 

26 AMU Arbejdsmarkedsuddannelserne 

27 Erhvervsuddannelser EUD, pædagogisk grunduddannelse (PGU), 

øvrige uddannelser inden for landbrug og søfart 

mv. 

28 SOSU uddannelser Grundlæggende sociale og sundhedsuddannelser 

29 Korte, mellem og lange videregående 

uddannelser 

Korte videregående uddannelser (KVU), 

mellemlange videregående uddannelser (MVU) 

og lange videregående uddannelser (LVU) 
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Id Navn Beskrivelse 
30 Øvrige forløb Øvrige forløb 

34 Mentor, individuel Mentor, individuel 

35 Mentor, Plads Mentor, Plads 

36 Læse-, skrive-, regne- eller 
ordblindekursus 

Læse-, skrive-, regne- eller ordblindekursus 

37 Læse-, skrive- og regnetest Læse-, skrive- og regnetest 

38 Andet Tilbud, der ikke skal tælle som ret og pligt eller 

indgå i medfinansiering. Indgår ikke i 

indsatsgaranti for borgere i ressourceløb. 

39 Arbejdsmarkedsrettet 

danskundervisning 

Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning for 

udenlandske arbejdstagere, medfølgende 

ægtefæller, studerende og au pairs 

40 Realkompetencevurdering Tilbud om realkompetencevurdering efter LAB § 
93, jf. LAB § 90 eller regler udstedt i medfør af 

LAB § 99 

41 Mestring af sygdom Kursus i mestring af følger af sygdom i forhold til 

at fastholde et arbejde 

42 Udskrivningskoordinator, individuel Udskrivningskoordinator, individuel 

43 Udskrivningskoordinator, plads Udskrivningskoordinator, plads 

44 Danskuddannelse, introduktionsforløb Danskuddannelse henvist efter INL §24c som led 

i et introduktionsforløb 

45 Danskuddannelse, LAB Danskuddannelse henvist efter LAB kap. 14 som 

led i et tilbud 

46 Danskuddannelse, 

Danskuddannelsesloven 

Danskuddannelse henvist efter 

danskuddannelsesloven §2, §2a, §2b. Fx 

grænsependlere, personer omfattet af 

forlængelsesreglerne, selvbetalende 

47 Privat udbudte kurser Kurser udbudt af private aktører 

48 Danskuddannelse, selvforsørgelses- og 

hjemrejseprogrammet eller 

introduktionsprogrammet 

Danskuddannelse henvist efter INL §21 som led i 

et selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller 

introduktionsprogrammet, inkl. dansk i op til 5 år 

49 Brobygningsforløb Uddannelsesrettet forløb på en erhvervsskole 

henvist efter LAB kap. 14 

50 Socialt tilbud efter § 41, stk. 2, nr. 5, i 

LAB 

Socialt tilbud efter § 41, stk. 2, nr. 5, i LAB. 

Aktiviteten vil fremgå af 'Min plan' 

51 Behandlingstilbud efter § 41, stk. 2, nr. 

5, i LAB 

Behandlingstilbud efter § 41, stk. 2, nr. 5, i LAB. 

Aktiviteten vil fremgå af 'Min plan' 

52 A-kasse aktivitet Aktivitet oprettet af a-kassen 

3.3: Besked til borger, hvis jobcentret sletter tidligere registreret støttebehov 

Hvis en borger med uddannelsesplan på trin 1 – 3 har modtaget besked i beskedbakken på Jobnet 

om, at jobcentret har registreret støttebehov, får borgeren en ny besked i beskedbakken, såfremt 

jobcentret efterfølgende fjerner de registrerede støttebehov. Beskeden har følgende ordlyd: 

 

”Som en del af dit forløb i jobcenteret, er det meningen, at du skal hjælpes godt i gang med en 

uddannelse. Du har tidligere fået besked om, at jobcentret har taget stilling til, om du kan få brug 

for støtte i uddannelsen, og at oplysningerne ville blive sendt til uddannelsesinstitutionen, når du 

starter på en uddannelse.” 

 

Jobcentret har annulleret disse registreringer. Der vil derfor ikke blive sendt oplysninger til 

uddannelsesinstitutionen, når du starter på en uddannelse, med mindre jobcenteret efterfølgende 

registrerer, at du kan få brug for støtte.  

 

Hvis jobcenteret registrerer dette, vil du få en ny besked.”  
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Se desuden pkt. 4.1 i ’Releasenote til Jobnet pr. 14. marts 2022’. 

3.4: CVR- og P-nummer i kontaktperson/kontaktpunkt i uddannelsesinstitution for 

jobcentret 

Ved modtagelse af kontakter fra Ungedatabasen (UDB) sætter DFDG frem over CVR- og P-

nummer på kontakten. Registreringen sker på baggrund af institutionsnummer og 

institutionsregister, som udstilles af Styrelsen for It og Læring (STIL). Der sker ikke 

datagenopretning af eksisterende kontaktpersoner. 

 

Jobcentrenes sagsbehandlingssystemer har mulighed for at hente stamdata om uddannelses-

institutioner fra STILs institutionsregister via ny DFDG-webservice: 

EksterneData.UddannelsesinstitutionService.  

 

Se desuden pkt. 7.1 om sletning af data. 

3.5: Ændringer til abonnement på uddannelseshændelser fra Ungedatabasen (UDB) 

I releasen den 6. december 2021 blev der indført flere ændringer til abonnement på 

uddannelseshændelser fra UDB – se pkt. 3.4 i ’Releasenote til Det fælles Datagrundlag – DFDG 

pr. 6. december 2021’. I nærværende release er der tilføjet en ændring vedrørende lukning af 

abonnement efter lukning af kontaktgruppe før trin 4. Ændringen er markeret med grønt i 

nedenstående oversigt over forretningsregler for lukning af abonnement. 

 

Kriterium for lukning Gældende regler Ændringer 
Alder  Når borgeren fylder 30 år, dog 25 år, hvis borger 

er i kontaktgruppe 1 

  

 Abonnementet lukkes automatisk via DFDG 

batchjob, idet borgeren ikke længere er omfattet 
af uddannelsespålæg → abonnement lukkes med 

årsag 5 (Alder) 

 Ingen ændringer 

Kontaktgruppeskift Kontaktgruppen ændres til andet end følgende 

(abonnement lukkes med årsag 7): 

 
1 - Dagpengemodtager 

8 - Uden Ydelse 

12 – Modtager af uddannelseshjælp 

25 - Sygedagpengemodtager fra ledighed 

28 – Uddannelsespålæg – Overgangs-

ydelsesmodtager efter LAB  

 Ingen ændringer 

Kontaktgruppe lukkes 
(inden trin 4) 

Se ovenfor. Hvis den unge får lukket sin 
kontaktgruppe (1, 8, 12, 25 eller 

28) før trin 4: Hvis der går 1 hel 

kalendermåned, og der ikke er 

modtaget besked fra UDB om 

optagelse, lukker DFDG 

abonnementet 
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Kriterium for lukning Gældende regler Ændringer 
Besked fra UDB om at 

erhvervskompetencegivende 

uddannelse er gennemført 

Webservicebesked sendes til brug for advisering 

af sagsbehandler, der herefter - evt. efter dialog 

den unge – beslutter, om den unge er uden for 

målgruppen for uddannelsespålæg, og om 

abonnement derfor kan lukkes. 

 DFDG lukker abonnement hos UDB, når besked 

fra UDB om gennemført 

erhvervskompetencegivende uddannelse er 

modtaget 

Ingen ændringer 

Plantype  Plantype ændres fra uddannelsesplan til en 

anden plantype → abonnement lukkes med årsag 

8 (Plantypeskift) 

 DFDG lukker ikke abonnementet, hvis 

plantypeskift er til ‘Aftale om opfølgning’, hvis 

den unge er sygedagpengemodtager 

 Ingen ændringer 

Kontaktgruppe lukkes 

(generelt) 

DFDG lukker ikke abonnementet, når jobcentret 

aktivt vælger at lukke kontaktgruppe, da DFDG 

ellers ikke modtager hændelser fra UDB 

Ingen ændringer 

3.6: Udfasning af pdf med uddannelsespålæg i uddannelsesplan på trin 4 

Reglerne om registrering af støttebehov trådte i kraft den 1. januar 2022, og uddannelses-

institutionerne har fra denne dato gradvist hentet oplysninger i UDB om støttebehov. Fra og med 

nærværende release dannes pdf med uddannelsespålæg ikke længere til uddannelsesinstitution-

ernes digitale postkasse og i borgernes ’Min plan’ på trin 4. Pdf’er, der er dannet før releasen, 

kan forsat hentes. Se desuden pkt. 4.3 i ’Releasenote til Jobnet pr. 14. marts 2022’. 

3.7: Timetilskudssats i løntilskudsansættelser for førtidspensionister 

Valideringen for registrering af timetilskudssats i virksomhedsrettede indsatser (aktiviteter) er 

ændret. I indsatser med typen ’Job for førtidspensionister på særlige vilkår’ (id 14, 38, 39 og 40) 

vil følgende timeløntilskudssatser være tilladte: 

 Ansættelse m løntilskud, LAB § 75, stk. 2, nr. 1 (id 1) 

 Ansættelse m løntilskud, LAB § 75, stk. 2, nr. 2 (id 2) 

3.8: Fejl ved oprettelse af ’Krav til jobsøgning’ på fleksjobvisiterede borgere 

’Krav til jobsøgning’ kunne ved en fejl ikke registreres på borgere i kontaktgruppe 7 

’Fleksjobvisiteret (ledig)’. Fejlen er rettet. 

4. CV-oplysninger 

4.1: Fejl ved CV-godkendelse på dagpengemodtager med rehabiliteringsforløb 

A-kasser kunne ikke godkende CV på dagpengemodtagere, som var registreret med et 

rehabiliteringsforløb. Fejlen er rettet. 
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4.2: CV-oplysninger kunne ikke tilgås med administrativt CPR-nr. 

CV-oplysninger på borgere med administrativt CPR-nr. kunne ikke tilgås. Årsagen hertil var, at 

disse borgere ikke er registreret med en adresse i CPR-registret. Fejlen er løst, sådan at borgere 

med administrativt CPR-nr. bliver vist med adresse ’Ukendt’ i CV-oplysninger. 

4.3: Indberetning af CV-status med historisk dato for medlemmer, der har skiftet a-kasse 

I release 2021-4 blev det muligt at indberette CV-status med en historisk dato. Det fejlede 

imidlertid hvis dagpengemodtageren, inden a-kassens afsendelse af CV-status, havde skiftet a-

kasse. Fejlen er rettet. 

5. A-kassekommunikation 

5.1: Ny rådighedsvurderingskode ved manglende jobsøgning 

Regeringen, arbejdsmarkedets parter og Kommunernes Landsforening indgik den 6. oktober 

2021 ’Trepartsaftale om mangel på arbejdskraft’. I aftalen indgår blandt andet skærpelse af 

rådighedsreglerne med følgende initiativer: 

 Sanktion for jobparate ledige, der ikke søger arbejde i en måned. 

Dagpengemodtagere og åbenlyst uddannelsesparate og jobparate modtagere af 

kontanthjælp mv. skal indkaldes hurtigst muligt til en rådighedssamtale og får en 

sanktion, hvis de ikke har levet op til rådighedsreglerne og søgt job i en hel 

kalendermåned. Den nye sanktion er midlertidig og vil gælde i 2022 og 2023. 

 

Hvis vurderingen ved rådighedssamtale er, at en dagpengemodtager ikke står til rådighed 

vil a-kassen skulle indberette samtalen og rådigvurderingen med id 51 eller ny id 96. 

 

Ny rådigvurderingskode 96: 

Id Navn Beskrivelse 

96 

Karantæne – pålagt 3 ugers 

karantæne for manglende 
jobsøgning i en given måned 

Medlemmet er pålagt 3 ugers  (111 timer) effektiv 

karantæne, fordi medlemmet ikke har søgt og 
registreret job i en hel kalendermåned jf. SEL 

A-kasserne skal indberette den nye rådighedsvurderingskode  

o som ”fritflyver” og 

o som svar på NUPH (forventes kun at ske undtagelsesvist) 

 

Datofelt 1 skal angives med startdato for karantænen. 

Datofelt 2 skal angives med dato for udløb af karantænen, dvs. 3 måneder efter startdato. 

 

 Hurtigere konsekvens ved manglende jobsøgning. 

Den gældende frist på højst 3 måneder til at dokumentere jobsøgning, som a-kassen skal 

give en dagpengemodtager, hvis der opstår tvivl om dagpengemodtageres fortsatte 

tilknytning til arbejdsmarkedet, skærpes midlertidigt til højst 2 måneder. 

 

Ændringerne forventes at træde i kraft ved ændring i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov 

om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik pr. 1. april 2022. 
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6. Tidlig pension 

6.1: Oplysninger fra Udbetaling Danmark om Tidlig pension 

Udbetaling Danmark (UDK) indberetter oplysninger om Tidlig pension og Kompensationsbeløb 

til DFDG med henblik på videregivelse til borgerens a-kasse til brug for a-kassens 

sagsbehandling af efterløn m.v. – se pkt. 6.1 i ’Releasenote til Det fælles Datagrundlag – DFDG 

pr. 6. december 2021’. 

 

Fremover kan a-kasser hente data om Tidlig pension (via metoden GetTidligPension) indtil 3 ½ 

år efter medlemsophør - dog kun, hvis borgeren ikke er overgået til at være medlem i anden a-

kasse. Hvis UDK sender oplysninger til DFDG om Tidlig pension eller kompensationsydelse 

efter medlemsophør, sender DFDG webservicebeskeden (WSRM GetTidligPensionVersion1) til 

borgerens seneste a-kasse, hvis der på medlemmet i DFDG er registeret dato for overgang til 

efterløn. 

7. Sletning af data 

7.1: Sletning af fagprofessionelle kontaktpersoner 

Der er fastsat sletteregler for data om fagprofessionelle kontaktpersoner, herunder kontakt-

punkter i forhold uddannelsespålæg. Data slettes i DFDG 6 måneder efter kontaktrelationens 

slutdato. Dette uanset, om der efterfølgende er oprettet en ny kontaktrelation af samme type.  

 

For kontaktpersoner af typerne ’Udslusningskoordinator’ (id 2), ’Personlig jobformidler’ (id 

3) og ’Mentor’ (id 15) gælder, at data komme fra en indsats (aktivitet). Data slettes 6 måneder 

efter indsatsens slutdato. 

7.2: Sletning af profilafklaringsdata (Forberedelsesskema)  

Sletteregler for Forberedelsesskema blev implementeret i september 2020 for følgende grupper: 

 1 ’Dagpengemodtager’ 

 2 ’Kontanthjælpsmodtager’ 

 12 ’Modtager af uddannelseshjælp’  

 26 ’Overgangsydelsesmodtager efter LAB’ 

 27 ’Selvforsørgelse-og hjemrejseydelsesmodtager efter INL’ 

 28 ’ Uddannelsespålæg - Overgangsydelsesmodtager efter LAB’ 

 29 ’Overgangsydelsesmodtager INL’ 

På daværende tidspunkt blev slettereglen fastsat til at være 6 mdr. efter påbegyndt udfyldelse af 

forberedelsesskemaet. Dette er ændret til fremover at være 6 mdr. fra datoen, hvor 

forberedelsesskemaet er indsendt. 

For ikke færdigudfyldte forberedelsesskemaer sker sletningen fortsat 6 mdr. efter datoen for den 

påbegyndte udfyldelse, såfremt borgeren på slettetidspunktet ikke er tilmeldt som jobsøgende. 

For borgere i rehabilitering slettes indsendte og ikke færdiggjorte forberedelsesskemaer efter 10 

år. 
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