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1. Generelt 

1.1: Link til EURES er ændret  

På forsiden af Jobnet findes under området ’Prøv andre værktøjer fra Styrelsen for Arbejdsmarked 

og Rekruttering’ et link til EURES: 

 

Linket, der hidtil har navigeret brugeren direkte til EURES, er ændret, så brugeren bliver navigeret 

til https://info.jobnet.dk/eures/, der kort fortæller om mulighederne på EURES, og samtidig viser 

kontaktoplysninger til EURES-vejledere. 

1.2: Ændret information ved oprettelse af profil for borger uden folkeregisteradresse 

Borgere uden folkeregisteradresse i Danmark kan kun logge på Jobnet, hvis de er registreret med en 

opholdsadresse i Det fælles Datagrundlag (DFDG). Borgere uden folkeregistreradresse fik ved 

oprettelse af Jobnetprofil vist misvisende information: ”Du kan ikke logge på Jobnet, da jobcentret 

ikke kender din adresse. Det skyldes formentlig, at din adresse endnu ikke er registreret hos os. 

Dette vil typisk ske inden for 24 timer. Prøv venligst i morgen. Hvis du fortsat ikke kan logge på, så 

kontakt dit jobcenter eller jobnetsupporten”. 

 

Informationen er ændret sådan, at borgeren får vist information om at rette henvendelse til 

jobcentret: 

 

Kendt problem 

Informationen er ved en fejl endnu ikke blevet ændret for personer med personstatus ’Registreret uden bopæl i 

dansk/grønlandsk folkeregister - samt administrative personnumre’ (id 20). 

1.3: Fejl ved sagsbehandlerlogin  

Der opstod fejl ved login som sagsbehandler, hvis borgeren var registreret med en fremtidig 

afmeldedato. Fejlen er rettet. 

 

 

 

https://info.jobnet.dk/eures/
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2. Jobsøgning 

2.1: Knappen ’Gem søgning’ er altid synlig 

Hidtil er knappen ’Gem søgning’ først blevet synlig, når der har været foretaget en søgning. 

Fremover vil knappen være synlig uanset, om der er foretaget en søgning eller ej, så borgeren ved, 

at han har mulighed for at gemme de søgninger, han foretager. Så længe der ikke er foretaget en 

søgning, vil knappen være grået ud, og der vises teksten: ”Ingen søgekriterier valgt. Vælg 

søgekriterier for at gemme søgningen.”: 

 

 
 

Så snart der er foretaget en søgning bliver knappen aktiv, og teksten forsvinder. 

2.2: Ændringer til jobagent 

Der er foretaget flere ændringer til funktionen Jobagent. Som borger kan man oprette flere 

jobagenter, som hidtil har fået et fortløbende nr. Det kan dog som borger være svært at have et 

overblik over flere jobagenter, da et nr. ikke er sigende for selve indholdet i jobagenten. Der er 

derfor tilføjet et nyt felt ’Titel på jobagent’, hvor borgeren kan give jobagenten et sigende navn. 

Feltet er obligatorisk at udfylde - se skærmdump på næste side.  
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Knappen 'Gem bliver først aktiv, når alle felterne til oprettelse af en jobagent er udfyldt. 

 

OBS 

Jobagenter, der er oprettet før releasen, bibeholder deres nr. som navn. 

 

Når jobagenten er oprettet, fremgår titlen på jobagenten i bekræftelses-e-mailen – se skærmdump på 

næste side. 
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Selve e-mailen med jobagenten er ændret, så den øverst – for hver jobagent, hvor der er nye 

annoncer – viser navnet på jobagenten efterfulgt af, hvor mange nye jobannoncer, der er blevet 

publiceret siden seneste fremsendte jobagent. Der vises desuden op til fem af de nye jobannoncer i 

en miniteaser, der indeholder: 

 Titel  

o Jobnetannoncer viser overskriften på jobannoncen 

o Crawlede annoncer viser stillingsbetegnelsen, der er registreret på jobannoncen 

 
Kendt problem 

I en senere release vil der ligeledes på crawlede annoncer blive vist overskriften på jobannoncen. 

 

 Virksomhed 

 Logo, hvis annoncen har et logo 

 Publiceringsdato 

 Frist for ansøgning, hvis den er kendt 

Se skærmdump på næste side.  
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Borgeren kan se annoncerne på følgende måde: 

 Ved klik på jobagentens navn navigeres borgeren til Find job, der oplister de annoncer, der 

svarer til søgekriterierne i jobagenten 

 Ved klik på en annonceteaser i jobagenten føres borgeren direkte over på annoncen.  

Linket, der vises nederst under hver enkelt jobagent, til afmelding af jobagenten, har ændret navn til 

’Afmeld eller tilpas hyppighed for jobagent: (Navn på jobagenten)’. Med denne ændring får 

borgeren mulighed for at ændre, hvor ofte han ønsker at modtage jobagenten, således, at han kan 

undgå en afmelding ag jobagenten, hvis den var begrundet i et ønske om ikke at modtage en 

jobagent dagligt. Ved klik på linket får borgeren vist følgende pop-up, hvor han kan vælge at ændre 

hyppigheden eller at afmelde jobagenten: 

 

Uanset hvilket valg, borgeren foretager, får han vist en kvittering. Ved valg af ’Ugentlig’ vises 

følgende kvittering på ’Find job’: 

 

Kendt problem 

Borgeren kan kun vælge anden hyppighed, når jobagenten modtages dagligt. Hvis jobagenten modtages ugentligt, 

kan borgeren udelukkende afmelde jobagenten 

2.3: Visning af jobopslag og joblogs på kort 

Den 30. august 2022 blev visning af jobopslag og joblogs på kort midlertidigt fjernet, idet Jobnet 

udstillede oplysninger om borgerens IP-adresse til Google Maps, herunder oplysning om, at en 

person fra den pågældende IP-adresse var på Jobnet. Visning på kort er genindført, dog således at 

borgeren får advisering om Google Maps.  

 

Ved klik på ’VIS PÅ KORT’ bliver der vist advisering om Google Maps med information om 

Google Maps. Informationen bliver vist, hver gang borgeren klikker på ’VIS PÅ KORT’ – se 

skærmdumps på næste side. 
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Advisering om Google Maps ved klik på ’VIS PÅ KORT’ på siden ’Find job’  

 

Advisering om Google Maps ved klik på ’VIS PÅ KORT’ på siden ’Joblog’: 

 
 

Kendt problem 

Der henvises i teksten til ”Ved at klikke på ”Fortsæt”…..” – knappen hedder rettelig ’OK’. 

2.4: Store bogstaver blev ændret til små i links i jobannoncer  
Hvis der i beskrivelsen i en jobannonce var indsat et link, kunne store bogstaver i linket blive 

ændret til små bogstaver. Dermed virkede linket ikke. Fejlen er rettet. 

2.5: Validering på ’Ansøgningsdato’ og ’Ansøgningsfrist’ i joblog 

Der er indført validering på datofelterne ’Ansøgningsdato’ og ’Ansøgningsfrist’. Fremover kan der 

ikke registreres en dato, som ligger før 01-01-2015 – se skærmdump på næste side. 
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Baggrunden for ændringen er flere registreringer med åbenlyst forkerte årstal, fx 01-01-1020, og 

disse registreringen kan give problemer i de fagsystemer, som henter registreringerne. 

2.6: Tilmelding til EURES fejlede med pop-up vindue vedr. ændringer ej gemt  

Ved tilmelding og ajourføring af borgers CV til EURES fik borgeren besked om, at ændringerne var 

gemt, men når borgeren efterfølgende forlod siden, blev der vist information om, at ændringerne 

ikke var gemt. Fejlen er rettet.  

2.7: Fleksjobvisiterede fik vist fuldtidsjob i automatch 

Borgere i kontaktgruppe 7 ’Fleksjobvisiteret (ledig)’ fik ved en fejl ikke vist forslag om fleksjob i 

automatchen men fik vist forslag om fultidsstillinger. Fejlen er rettet. 

 
Kendt problem 

Under ’Deltidsjob – der passer til de job, du har valgt under Jeg søger job som’ i automatchen bliver der ved en fejl 

også vist deltidsjob, som ikke matcher stillingsbetegnelserne under ’Jeg søger job som’. 

3. Planer og aftaler 

3.1: Ændringer til mødebooking 

Som en del aftalen om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen skal ledige efter seks måneders 

ledighed have mulighed for at vælge, om samtaler med jobcentret eller a-kassen skal afholdes ved 

personligt fremmøde, personligt over video eller telefonisk. Jobcentret og a-kassen har dog 

mulighed for at ændre samtaleformen fra video/telefonisk til personligt fremmøde, hvis de vurderer, 

at der er behov herfor. 

I den forbindelse er der foretaget ændringer, så det er muligt at opsætte online-forløb, der giver 

borgeren mulighed for at vælge mellem forskellige mødeformer. Se nærmere herom i pkt. 1.1 i 
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’Releasenote til Det fælles Datagrundlag – DFDG pr. 19. september 2022’. 

 

På Jobnet er der foretaget følgende ændringer: 

 Tilretning af selvbookingflow – se nedenfor under pkt. 3.2 

 Registrering af mødelink til digitalt møde – se nedenfor under pkt. 3.3 

 Forlængelse af visning af mødeindkaldelse på Jobnet – se nedenfor under pkt. 3.4 

3.2: Tilretning af selvbookingflow 

Jobcentret kan fremover opsætte online-forløb til borgere med mere end 6 måneders ledighed, hvor 

der kan registreres mere end én fremmødeform, hvilket giver borgere mulighed for selv at vælge 

mødeformen. På trin 1 vises de mødeformer, som jobcentret i nedenstående eksempel har sat op: 

 

På trin 3 får borgeren mulighed for at vælge mellem de enkelte mødeformer – se skærmdump på 

næste side. 
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Hvis borgerens valg af mødeform rammer en mødeform, hvor der  

 ikke er flere ledige tider, eller 

 mødeformen ikke kan vælges på dette online-forløb 

bliver følgende oplysninger vist for borgeren: 

 

Hvis borgeren har mulighed for at ombooke et møde med flere mulige mødeformer, vil han fortsat 

kunne vælge blandt mellem mødeformerne. 
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Kendt problem 

Hvis en borger prøver at booke et møde samme sag, som han allerede har et møde af samme type, får han vist 

fejlbeskeden: ’Der skete en fejl i systemet. Du kan prøve igen, hvis fejlen fortsat optræder kan du kontakte dit 

jobcenter’. 

Fejlbeskeden ændres til en mere sigende besked i en senere release. 

Straksbooking 

Når borgeren skal foretage en straksbooking, får han oplyst, hvilke mødeformer, der kan være mulige 

på det valgte tidspunkt. Borgeren får imidlertid ved straksbooking ikke mulighed for selv at vælge 

mødeformen. Der er derfor tilføjet en tekst, der skal gøre borgeren opmærksom på vigtigheden af at 

læse kvitteringen, hvor mødeformen for det bookede møde vil fremgå: 

 

 
 

Kendt problem 

I en senere release forventes det, at borgeren vil kunne få mulighed for vælge mødeform ved straksbooking. 

Indtil denne ændring, vil det maskinelle valg af mødeform være følgende: 

 

1. Personligt fremmøde 

2. Telefonisk fremmøde 

3. Digitalt fremmøde 

 

Ovenstående betyder, at såfremt der på det valgte tidspunkt er et ledigt møde med personligt fremmøde, vælges dette. 

Hvis dette ikke er tilfældet vælges et telefonisk møde, hvis der er et ledigt møde, og endelig et digitalt møde hvis der 

ikke er ledige møder med personligt fremmøde eller telefoniske møder. 

3.3: Registrering af mødelink til digitalt møde 

Når jobcentret opretter online-forløb med digitalt fremmøde, skal der registreres et mødelink, som 

borgeren får vist i sin mødeindkaldelse – se skærmdump på næste side. 
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3.4: Forlængelse af visning af mødeindkaldelse på Jobnet 

Hidtil er mødeindkaldelser på Jobnet blevet vist for borgeren indtil tidspunktet for mødestart. 

Fremover vil mødeindkaldelsen fortsat blive vist på Jobnet indtil 2 timer efter mødestart. 

3.5: Ændret information ved sygemelding 

På siden ’Sygemelding’ er der ændret information for borgere i følgende kontaktgrupper: 

 Id 2: Kontanthjælpsmodtager 

 Id 7: Fleksjobvisiteret (ledig) 

 Id 12: Modtager af uddannelseshjælp 

 Id 26: Overgangsydelsesmodtager efter LAB 

 Id 27: Selvforsørgelses- og hjemrejseydelsesmodtager efter INL 

 Id 28: Uddannelsespålæg - Overgangsydelsesmodtager efter LAB 

 Id 29: Overgangsydelsesmodtager efter INL 

 

Teksten under ’Husk’: 

 

”Deltager du fx i uddannelse, kursus eller praktik, skal du huske også at give besked til 

uddannelsesstedet eller virksomheden. Det gælder både, når du bliver syg, og når du bliver rask 

igen.” 

 

er ændret til: 

 

”Du skal i øvrigt meddele sygdom på den måde, som jobcenteret har angivet, når du skal møde i 

tilbud, møde til samtale eller møde på jobcenteret m.v.” 

 

Informationen er desuden blevet tilføjet i kvitteringer for sygemelding. Ændringen i 

tilmeldekvitteringerne blev indført den 5. juli 2022. 
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Siden ’Sygemelding’ for jobparate borgere i kontaktgruppe 2, 26. 27 og 29 samt åbenlyst 

uddannelsesparate borgere i kontaktgruppe 12 og 28: 

 

Kvittering for sygemelding for jobparate borgere i kontaktgruppe 2, 26, 27 og 29 samt åbenlyst 

uddannelsesparate borgere i kontaktgruppe 12 og 28: 
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Siden ’Sygemelding’ for aktivitetsparate borgere i kontaktgruppe 2, 26, 27 og 29 samt 

uddannelsesparate og aktivitetsparate borgere i kontaktgruppe 12 og 28: 

 

Kvittering for sygemelding for aktivitetsparate borgere i kontaktgruppe 2, 26, 27 og 29 samt 

uddannelsesparate og aktivitetsparate borgere i kontaktgruppe 12 og 28: 
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Siden ’Sygemelding’ for borgere i kontaktgruppe 7: 

 

Kvittering for sygemelding for borgere i kontaktgruppe 7: 

 

 

3.6: Manglende visning af mødetilbud 

Flere borgere fik ikke vist mødetilbud under menupunkt ’Møder’ i menuen ’Planer og aftaler’. Hvis 

borgeren havde en frist for booking, kunne borgeren få vist mødetilbud ved at benytte linket ’Book 

jobsamtale med dit jobcenter’ i fristnotifikationen på borgerens forside. Fejlen er rettet. 
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3.7: Forkert fejlbesked ved tilmelding med straksbooking 

Borgere, som var straksbookingramt, og som var registreret med en udgået stillingsbetegnelse, fik 

ved tilmelding og straksbooking fejlbeskeden ’Der er sket en fejl’, hvis han ikke inden havde 

rettet/fjernet den udgåede stillingsbetegnelse. Der blev desuden vist en rød fejlbesked med 

information om at forsøge igen senere og kontakte Jobnetsupporten, hvis fejlen fortsat opstår. 

Fejlen er rettet, sådan at borgeren får information om, at stillingsbetegnelse(-r) skal ændres under 

’Jeg søger job som’: 

 

3.8: Dagpengetæller viste for mange decimaler 

I Dagpengetælleren kan borgeren selv lave nye beregninger for at se, hvilken indvirkning 

eksempelvis arbejdstimer eller yderligere timer på dagpenge har af indflydelse på borgerens 

situation. Hvis borgeren tilføjede yderligere forbrug af dagpengetimer, der medførte, at det 

beregnede forbrug blev inden for 2900 – 3345 timer, blev dagpengeforbruget ved timeglasset vist 

med 13 decimaler. Fejlen er rettet, så der kun vises 2 decimaler – se skærmdump på næste side. 
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