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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: Aflysning af mødebooking ved lukning eller skift af kontaktgruppe 

Fremover aflyser DFDG fremtidig mødebooking i følgende situationer: 

 Når jobcentret eller DFDG-batchjob lukker aktuel kontaktgruppe med slutdato lig med 

registreringsdato.  

 Når jobcentret eller DFDG-batchjob skifter til en kontaktgruppe, hvor samtaletypen ikke 

er lovlig 

Aflysningen sker, så snart lukningen/ændringen bliver registreret. 

 
Kendt problem 

Ved en fejl bliver fremtidig mødebooking ikke aflyst, hvis kontaktgruppen lukkes med en fremtidig slutdato. 

1.2: Fejl som følge af manglende jobcentertilhørsforhold 

Jobcentre fik i flere tilfælde fejl ved indkaldelse af borgere. Fejlen opstod, hvis jobcentertilhørs-

forhold ikke var synkroniseret i DFDG. De borgere, som var berørt af fejlen, fik vist fejlbesked 

ved login på Jobnet. Fejlen er løst. Der er dagligt blevet foretaget datagenopretning på de berørte 

borgere. 

1.3: Huskeservice på møde i a-kassen 

Borgere modtog huskeservicebesked om ændring af møde på et møde, som var indkaldt af a-

kassen. Borgere skal fra DFDG kun modtage huskeservicebeskeder på møder i jobcentret. Fejlen 

er rettet. 

1.4: Fraflyttende jobcenter fik ikke besked ved aflysning af mødebooking 
Når en borger flytter bopælskommune i CPR, flytter et batchjob i DFDG borgeren til 

tilflytterjobcentret. Hvis borgeren har en fremtidig mødebooking i fraflytterjobcentret, aflyser 

DFDG-batchjobbet bookingen, og giver jobcentret besked herom via webservicebesked (WSRM 

GetCancelledBookings). Ved en fejl blev webservicebeskeden dannet til det tilflyttende jobcenter i 

stedet for til det fraflyttende jobcenter. Fejlen er rettet. 

1.5: ’Fællessamtale med dagpengemodtager’ blev ikke aflyst ved registrering af fravær 75 

Ved en fejl blev fremtidig indkaldelse til ’Fællessamtale med dagpengemodtager’ ikke aflyst af 

DFDG, når a-kassen oprettede fraværsforholdet ’Kontaktforløb er hos a-kassen’ (id 75). Fejlen 

er rettet. 

1.6: Webservicebesked om mødebooking havde ikke information om telefonnummer m.v. 

Webservicebesked (WSRM) om mødebooking (GetBookings) indeholdt ved en fejl ikke 

oplysninger om telefonnummer og om, at borgeren skal ringe til sagsbehandleren, selvom 

oplysninger var registreret på mødebookingen i DFDG. Fejlen er rettet. 

1.7: Fejl i bookinghistorik 

Der har været eksempler på borgere, som havde fejl i historikken over bookinger. Fejlen 

medførte, at historikken ikke kunne indlæses, hvilket igen medførte problemer i jobcentrets 
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sagsbehandlingssystem. Fejlen er rettet. 

1.8: Manglende validering på mødeform ved registrering af afholdt møde 

Ved en fejl validerede DFDG ikke på, at der kun må registreres mødeform, som er aktiv, ved 

registrering af afholdt møde. Fejlen er rettet. 

1.9: Manglende besked ved borgers flytning 

Når en borger i CPR flytter bopælskommune, danner DFDG en webservicesked (WSRM 

GetPersonJobcenterVersion4) til både det fraflyttende og tilflyttende jobcenter. Ved en fejl blev 

beskeden lagt i en subkø i stedet for jobcentres hovedkø, hvorved jobcentret ikke blev notificeret 

korrekt. Fejlen er rettet. 

1.10: Fejl ved kald af forberedelsesskema 

Jobcentre fik fejl ved kald af forberedelsesskema som pdf (ScreeningService.GetScreening 

ResultAsPdf) på borgere, som var i rehabiliteringsforløb. Fejlen er rettet. 

1.11: Ændring i behandlingen af afgørelser om forsørgelsesydelse fra ydelsessystemet KY 

Når DFDG modtager besked fra KY om ’Ydelse stoppet’, lukker DFDG borgerens 

kontaktgruppe. Efter ønske fra KY er der foretaget en ændring, sådan at DFDG gemmer 

afgørelsen men ikke foretager afledte handlinger, såfremt afgørelsen fra KY ikke indeholder 

information om ydelsestype. 
 

2. Fravær og fritagelser 

2.1: ’Midlertidigt arbejde’ på jobparate i kontaktgruppe 27 og 29 

Ved en fejl kunne ’Midlertidigt arbejde’ (id 2) ikke oprettes på jobparate borgere i kontaktgruppe 

27 ’Selvforsørgelses- og hjemrejseydelsesmodtager efter INL’ og 29 ’Overgangsydelses-

modtager efter INL’. Fejlen er rettet. 

2.2: Fraværsid 65 fritog for pligt til selvbooking 

’Uden for institutionens åbningstid - manglende pasningsmulighed’ (Id 65) fritog ved en fejl 

borgeren for pligt til selvbooking. Fejlen er rettet. 

2.3: Sygedagpengesystem kunne ikke tegne abonnement på eksisterende sygefravær 

Hvis sygedagpengesystemet (KSD) tegner abonnement/registrerer sygefravær og i den 

forbindelse ”overtager” et allerede registreret sygefravær i DFDG, kunne KSD ikke tegne 

abonnement, hvis sygefraværet var registreret med raskmeldingsårsag 99 (’Ikke relevant’). Dette 

fordi KSD ikke kender/anvender raskmeldingsårsag 99. Der er foretaget en ændring, sådan at 

DFDG i denne situation sætter raskmeldingsårsag til 0, så KSD kan oprette abonnement på 

fraværet. 

2.4: Manglende besked til sygedagpengesystem ved overgang til jobafklaring 

Ved overgang til jobafklaring (kontaktgruppe 13) fra kontaktgruppe 24 ’Sygedagpengemodtager 

fra beskæftigelse’ eller 25 ’Sygdagpengemodtager fra ledighed’, skal DFDG danne 

webservicebesked (WSRM GetIllnessUpdated) til sygedagpengesystemet (KSD). Hvis borgeren 

havde mere end ét åbent sygefravær, dannede DFDG ved en fejl ikke beskeden for alle 

sygefravær. Fejlen er rettet. 
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3. CV-oplysninger 

3.1: Omlægning af ’Jeg søger job som’ 

Registrering af stillingsbetegnelser i ’Jeg søger job som’ er en særskilt del af en borgers CV-

oplysninger. Stillingsbetegnelserne i ’Jeg søger job som’ har hidtil været ”gemt” flere steder i 

DFDG og Jobnet. Fremover bliver stillingsbetegnelser kun gemt i DFDG, hvilket løser de 

synkroniseringsproblemer, der kunne opstå. 

 

I forbindelse med ændringen er den webservices, som benyttes til oprettelse, opdatering samt 

visning af stillingsbetegnelser i ’Jeg søger job som’ blevet omlagt til ny webservices med navnet 

JobSearch.JoboenskeService. Jobcentre og a-kasser kan fortsat registrere/opdatere stillings-

betegnelser i forbindelse med tilmelding og raskmelding af borger via de gamle webservices. 

Hvis jobcentre og a-kasser ønsker at hente historik på en borgers stillingsbetegnelser i ’Jeg søger 

job som’, skal den nye webservice dog benyttes. 

 

Som følge af omlægning til ny webservice er stillingsbetegnelser i ’Jeg søger job som’ blevet 

konverteret. På Jobnet får borgere vist information om omlægningen – se pkt. 1.1 i ’Releasenote 

til Jobnet pr. 5. december 2022’.  

 

OBS 

Ældre data indeholder ikke oplysninger om registreringstidspunkt. For en række af de 

konverterede ’Jeg søger job som’-stillingsbetegnelser udstilles derfor i historikmetoden, at 

stillingsbetegnelsen er registreret 1. januar 1900 således, at det er tydeligt for sagsbehandler, at 

der ikke er tale om registrering, foretaget af borger på det pågældende tidspunkt.  

3.2: Ændring af CV-krav for afmeldte i flere kontaktgrupper 

Borgere i kontaktgrupperne på kontanthjælpsområdet havde efter afmelding som jobsøgende 

fortsat krav om at have et CV. Det betød, at borgerne først kunne slette Jobnetprofil, når 

jobcentret lukkede kontaktgruppen. Dette er ændret, sådan at CV-kravet bliver ændret til ’Intet 

krav om CV’, når en afmelding effektueres – undtaget herfra er dog afmelding som følge 

sygdom. Ændringen gælder følgende kontaktgrupper/personkategorier: 

 

 Jobparate og ikke-visiterede i kontaktgrupperne 

o 2   ’Kontanthjælpsmodtager’ 

o 26 ’Overgangsydelsesmodtager efter LAB’ 

o 27 ’Selvforsørgelses- og hjemrejseydelsesmodtager efter INL’ 

o 29 ’Overgangsydelsesmodtager efter INL’ 

 

 Åbenlyst uddannelsesparate og ikke-visiterede i kontaktgrupperne 

o 12 ’Modtager af uddannelseshjælp’ 

o 28 ’Uddannelsespålæg - Overgangsydelsesmodtager efter LAB’ 

Efter idriftsættelse af releasen vil der blive foretaget datagenopretning af CV-krav på afmeldte 

borgere i ovennævnte kontaktgrupper/personkategorier.  

3.3: CV-oplysninger blev ikke overført til borgers nye CPR-nummer 

I release 2022-2 blev det indført, at CV-oplysninger ved ændring af en borgers CPR-nummer 

bliver overført fra det gamle CPR-nummer til det nye - for borgere der har ændret CPR-nummer 

efter release 2022-2. Ved en fejl blev CV-oplysninger ikke overført. Fejlen er rettet, og der er 
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foretaget datagenopretning. 

3.4: Ændring til overførsel af CV-oplysninger fra LetAsyl 

Jobcentret kunne ikke overføre CV-oplysninger fra LetAsyl, hvis borgeren i DFDG havde CV-

oplysninger, som har stamoplysninger men ikke indholdselementer. Der er foretaget en ændring, 

sådan at CV-oplysninger kan overføres, selvom borgeren har CV-oplysninger i DFDG uden 

indholdselementer. 

4. Jobordre 

4.1: Ændring til formidling på jobordre 

Der har været eksempel på, at en jobordre, som er oprettet af en virksomhed, ved opdatering er 

ændret til, at den er oprettet af jobcenter. Fremover validerer DFDG på, at det ikke er muligt at 

opdatere, om det er virksomheden eller jobcentret, som har oprettet jobordren. 
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