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IT-Nyhedsbrev til jobcentre 
30. nyhedsbrev, 2023  Release 2023-1 

  

Ændringer vedr. forbedringer i VITAS og Jobordrer samt bedre datadeling i 
ungeindsatsen. 

Dette nyhedsbrev præsenterer STARs release 2023-1, der idriftsættes d. 13. marts 2023. 

Med releasen foretages konsolideringer vedr. ændringer i VITAS, Jobordrer og bedre datadeling i 

ungeindsatsen. 

I fortsættelse af tidligere releaser i 2022, hvor en ny søgemotor blev implementeret, er turen nu kommet til 

optimering i forhold til svartider ved dannelse af excel-ark.  

I forhold til jobordrer tilføjes flere værdier, der nærmere beskriver jobordren – herunder flere jobordretyper. 

Dette med henblik på at styrke formidlingen på den enkelte jobordre.    

I releasen idriftsættes en ny side på Jobnet for unge, der hedder ”Oplysninger om dig”. På siden kan den unge 

se oplysninger om egen historik i forhold til uddannelse, beskæftigelse, tidligere offentlig forsørgelse mv. 

DFDG udstiller oplysningerne til jobcentersystemerne, så der kan skabes et fælles overblik over den unges 

historik.  

Dette tiltag er i forlængelse af et nyt forberedelsesskema for uddannelseshjælpsmodtagere, som blev 

præsenteret i release 2022-4. 

 

God fornøjelse med læsningen. 

Med venlig hilsen 

Claus Balslev 

Kontorchef 

Digitalisering 



 

 

Ændringer i VITAS 

VITAS 

Relevant for 

Administrative 

medarbejdere 

Jobkonsulenter 

beskæftiget med: 

Alle kontakt- og 

Målgrupper 

I 2022 blev der over flere releaser implementeret en ny 

søgemotor. Dette som følge af lange svartider i VITAS. I denne 

release bliver Excel-udtræk af søgeresultater omlagt med henblik 

på at reducere svartiden. 

 

 

 

  



 

Ændringer til 
jobordrer 

Jobordrer 

Relevant for 

Jobkonsulenter 

Administrative 

medarbejdere 

Jobkonsulenter 

beskæftiget med: 

Alle kontakt- og 

Målgrupper 

 

 

For at forbedre samarbejdsmulighederne mellem jobcentre og 

rekrutteringsfælleskaber kan jobcentre dele jobordrer, som også 

vedrører: 

1) Fleksjob,  

2) Lærlinge og elevjob samt 

3) IGU-ansættelser 

DFDG vil understøtte de nye jobordretyper. I Jobnet for 

Arbejdsgivere (JobAG) kan virksomhederne fortsat kun vælge 

ordinære jobordrer.  

Derudover har virksomheder i JobAg fået mulighed for at 

markere at de har et løbende behov for at få arbejdskraft. Dette 

sker via en markering i et nyt felt ’Langvarig’ (stående ordre).  

Endelig bliver det understøttet, at virksomheder i JobAG kan 

vælge ”arbejdstidsforhold”:  

1) Normalarbejdstid,  

2) Morgenarbejde,  

3) Aftenarbejde,  

4) Natarbejde,  

5) Weekendarbejde samt  

6) Skiftende arbejdstid  

  



 

Bedre datadeling i 

ungeindsatsen – 

flere registerdata 

udstilles for den 

unge og for 

sagsbehandleren 

Ungeindsats 

Relevant for 

Jobcenterchefer 

Administrative 

medarbejdere  

Jobkonsulenter 

beskæftiget med:  

Modtagere af 

uddannelseshjælp, 

dagpengemodtagere med 

et uddannelsespålæg og 

overgangsydelses-

modtagere med et 

uddannelsespålæg

 

 

 

 

Med release 2023-1 idriftsættes en ny side på Jobnet for unge, som 

hedder ”Oplysninger om dig”. På siden kan den unge se centrale 

objektive oplysninger om egen historik i forhold til uddannelse, 

beskæftigelse, tidligere offentlig forsørgelse mv. Det gælder for 

modtagere af uddannelseshjælp, dagpengemodtagere under 25 år 

med et uddannelsespålæg og overgangsydelsesmodtagere med et 

uddannelsespålæg.  

Samtidig stiller DFDG disse objektive oplysninger til rådighed for 

jobcentersystemerne således, at de vil kunne vises for de unges 

sagsbehandlere i de kommunale sagsbehandlingssystemer. Således 

tilvejebringes et fælles overblik over den unges historik, erfaringer og 

ressourcer. Herunder er intentionen, at den unge ikke skal ”starte 

forfra” med at fortælle sin historie, men mødes af oplyste 

sagsbehandlere. Oplysningerne og den konkrete udstilling af dem er 

udvalgt som et resultat af tæt praksisinddragelse af kommuner og 

unge. 

Intentionen er at gøre det hurtigere og lettere at danne sig et 

overblik over den unges historik via eksisterende objektive 

oplysninger. Det skal bidrage til, at sagsbehandleren i dialog med 

den unge kan igangsætte den rette indsats og støtte ift. at komme 

videre i job eller uddannelse. Den unge skal samtidig have fuld 

indsigt i, hvilke oplysninger kommunen har om den unge. 

Initiativet idriftsættes i forlængelse af nyt forberedelsesskema for 

uddannelseshjælpsmodtagere, der blev idriftsat med 2022-4. 

Begge initiativer tager afsæt i de anbefalinger, der indgår i ”Eftersyn 

af den digitale understøttelse af ungeindsatsen”, som kan findes på 

star.dk: https://star.dk/media/18086/eftersyn-af-den-digitale-

understoettelse-af-ungeindsatsen.pdf  
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