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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: Bedre datadeling i ungeindsatsen 

I denne release er der indført en ny side på Jobnet med navnet ’Oplysninger om dig’. På siden 

kan den unge se oplysninger i forhold til uddannelse, beskæftigelse og offentlig forsørgelse – se 

pkt. 1.1 og 4.1 i ’Releasenote til Jobnet pr. 13. marts 2023’. 

 

Oplysningerne og den konkrete udstilling af dem er udvalgt i samarbejde med kommuner og 

unge. DFDG stiller oplysningerne til rådighed for jobcentrene, sådan at der kan tilvejebringes et 

fælles overblik over den unges historik, erfaringer og ressourcer. Det skal bidrage til, at 

sagsbehandleren i dialog med den unge kan igangsætte den rette indsats og støtte i forhold til at 

komme videre i job eller uddannelse. Den unge skal samtidig have fuld indsigt i, hvilke 

oplysninger kommunen har om den unge. 

 

Borgere i følgende kontaktgrupper får vist ’Oplysninger om dig’ på Jobnet: 

 Kontaktgruppe 1 ’Dagpengemodtagere’ – dog kun borgere under 25 år, som har et 

uddannelsespålæg (uddannelsesplan med jobmål) 

 Kontaktgruppe 12 ’Modtager af uddannelseshjælp’ (uanset visitationsgruppe og uanset, 

om borgeren endnu ikke har fået uddannelsespålæg) 

 Kontaktgruppe 28 ’Uddannelsespålæg - Overgangsydelsesmodtager efter LAB’ (uanset 

visitationsgruppe og uanset, om borger endnu ikke har fået uddannelsespålæg). 

OBS 

For borgere i kontaktgruppe 12 og 28, som får en jobrettet indsats, gælder, at DFDG ikke som 

hidtil lukker abonnementet på uddannelseshændelser fra Ungedatabasen (UDB), når plantype 

bliver ændret fra ’Uddannelsesplan’ til ’Jobplan’. 

 

Borgerne får på Jobnet vist overblik over følgende oplysninger: 

 Overblik over uddannelse: 

o Erhvervskompetencegivende og kompetencegivende uddannelser (datakilde: 

Ungedatabasen (UDB)) 

o Påbegyndte men ikke gennemførte uddannelser (datakilde: Ungedatabasen 

(UDB)) 

o Antal SU-forsøg. Det antal påbegyndte ungdomsuddannelser, der aktuelt er 

registreret med påbegyndt med SU (datakilde: SU-data). Der bliver kun udstillet 

SU-data tilbage til 2018 og fra borgernes 18. år og frem 

o Forberedende grunduddannelse (FGU). Oplysninger om igangværende 

gennemførte og afbrudte FGU-uddannelser (datakilde: Ungedatabasen (UDB)) 

o Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU). Oplysninger om igangværende 

gennemførte og afbrudte STU-uddannelser (datakilde: Ungedatabasen (UDB)) 

 

 Overblik over beskæftigelse 

o Tidligere job. Virksomhedsnavn og periode for tidligere job og fritidsjob 
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(datakilde: Indkomstregistret (eIndkomst)) 

 

 Overblik over økonomisk hjælp 

o Forsørgelseshistorik. Overblik over perioder med offentlig forsørgelse med 

angivelse af forsørgelsestype, og om borgeren var i job samtidig med forsørgelsen 

(datakilde: STARs Ydelsesregister). 

Forsørgelse bliver vist som en sammenhængende periode, såfremt der er mindre 

end 1 måned mellem perioder med samme forsørgelsestype. 

Se eksempel på visning af ’Oplysninger om dig’ på Jobnet i pkt. 4.1 i ’Releasenote til Jobnet pr. 

13. marts 2023’. 

 

Jobcentre har adgang til ’Oplysninger om dig’ via sagsbehandlerlogin på Jobnet. Jobcentre har 

desuden mulighed for at hente en pdf med oplysningerne via webservicemetoden 

GetUngeindsatsPDF i webservicen Komposit.UngeindsatsService. Der er vist eksempel på 

pdf’en (med konstruerede data) i Bilag 1. 

OBS 

Slutdato kan blive vist med oplysningen ’Ukendt’, hvis den ikke er kendt i ydelsesregisteret. 

A-kasser har ikke adgang til ’Oplysninger om dig’. 

1.2: Overførsel af afholdte samtaler og helbredsbegrænsninger til borgers nye CPR-

nummer  

I denne release omlægges flere webservices til nye webservices i nye forretningsdomæner i 

DFDG, herunder de webservices, som benyttes til oprettelse, opdatering og visning af afholdte 

samtaler og til registrering og visning af helbredsmæssige begrænsninger. På borgere, som 

skifter cpr-nummer, betyder omlægningen, at registrerede oplysninger i DFDG om afholdte 

samtaler og helbredsbegrænsninger fremover bliver overført fra det gamle CPR-nummer til det 

nye for CPR-skift, der foretages efter idriftsættelsen af releasen. 

1.3: Fejlbesked “Person does not exist for given cpr number” ved opslag på borger 

På borgere, som har skiftet cpr-nummer, kunne der ikke foretages opslag på borgerens gamle 

CPR-nummer. DFDG returnerede fejlbeskeden “Person does not exist for given cpr number”. 

Fejlen er rettet men sådan, at der kun i begrænset omfang bliver vist DFDG-data på borgeren. 

Der vil ikke bliver vist data, som er omlagt til DFDGs nye forretningsdomæner – for 

nærværende data om booking, afholdte samtaler, frister, kontaktpersoner og 

helbredsbegrænsninger. 

1.4: CPR-inaktive borgere blev dagligt flyttet til København 

Ved modtagelse af opdateringer fra CPR på CPR-inaktive borgere (udrejste m.fl.) blev borgere i 

nogle situationer flyttet til Jobcenter København af DFDGs flytteflow, frem for at forblive det 

nuværende jobcenter. Flytteflowet skal alene flytte borgere til København, når borgeren bliver 

registreret som inaktiv i CPR og ikke, når der i CPR sker opdateringer på den CPR-inaktive 

borger. Fejlen er rettet. 

1.5: Kontaktgruppe 24 blev ikke lukket ved raskmelding 

Kontaktgruppe 2 ’Sygedagpengemodtager fra beskæftigelse’ blev ikke altid lukket i forbindelse 

med borgers raskmelding. Problemet opstod, hvis borgeren blev raskmeldt med en fremtidig 

slutdato - og slutdatoen efterfølgende blev ændret. Fejlen er rettet. 
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1.6: ’Ydelse er givet’ skal ikke oprette ny kontaktgruppe, hvis borger allerede er i den 

pågældende kontaktgruppe 

Når ydelsessystemet (KY) indsendte ’Ydelse er givet’, oprettede DFDG som afledt handling en 

ny kontaktgruppe (og lukkede den aktuelle), uanset om borger allerede var registreret i den 

kontaktgruppe som kaldet fra KY gav anledning til. Det gav problemer for jobcentrenes styring 

af kontaktforløbet. Fremover opretter DFDG ikke en ny kontaktgruppe, hvis borgeren allerede er 

i den kontaktgruppe, borgeren skal være i på baggrund af kaldet fra KY. 

1.7: Mødebooking blev ikke aflyst ved lukning af kontaktgruppe med fremtidig slutdato 
I release 2022-4 den 5. december 2022 blev det indført, at DFDG aflyser eventuel fremtidig 

mødebooking ved lukning af kontaktgruppe. Ved en fejl blev mødebooking ikke aflyst, hvis 

kontaktgruppen blev lukket med en fremtidig slutdato. Fejlen er rettet sådan, at mødebookinger, som 

ligger efter kontaktgruppens slutdato bliver aflyst, når slutdatoen bliver registreret. Der er desuden 

indført en validering på, at der ikke kan oprettes en booking med en mødedato, som ligger efter 

kontaktgruppens slutdato – fejlbesked: ”Mødets starttidspunkt kan ikke være senere end dagen for 

lukning af kontaktgruppe”. 

1.8: Booking blev aflyst ved raskmelding af borger med flere sygefravær 

Fremtidig booking af opfølgningssamtale bliver aflyst, når borger bliver raskmeldt. Men ved en 

fejl blev booking aflyst, selvom om borger kun blev raskmeldt fra ét af flere sygefravær. Fejlen 

er rettet sådan, at booking først bliver aflyst, når alle sygefravær er afsluttet. 

1.9: Myndighedsdeltager i indkaldelse kunne ikke fjernes 

Jobcentre og a-kasser kunne i indkaldelse ikke fjerne en myndighedsdeltager, som de selv havde 

registreret på indkaldelsen. Fejlen er rettet. 

1.10: Fejl ved opdatering af indkaldelse med deltagertype ’Jobkonsulent fra jobcenter’ 

Jobcentre fik fejl ved opdatering af indkaldelse til ’Fællessamtale med dagpengemodtager’ med 

deltager af typen ’Jobkonsulent fra jobcenter’. Fejlen er rettet. 

1.11: Indkaldelse kunne ændre ophav fra jobcenter til STAR 

Ved ombooking eller borgers accept af en indkaldelse kunne DFDG ændre indkaldelsens ophav 

fra jobcenter til at være STAR. Fejlen er rettet. 

1.12: Kontaktpersoner blev automatisk afsluttet ved borgers flytning 

DFDGs flytteflow afsluttede ved en fejl kontaktpersoner, som var registreret af det tilflyttende 

jobcenter. DFDG skal kun afslutte kontaktpersoner, som er oprettet af det fraflyttende jobcenter. 

Fejlen er rettet. 

1.13: Ændret fejlbesked ved opdatering af kontaktpersoner 

DFDG returnerede en ikke-sigende fejlbesked ved opdatering af fagprofessionelle kontakter, 

hvor data ikke kan matches i forbindelse med opdatering. Fremover returnerer DFDG i den 

situation fejlkode 60013 – ”Id på fagproffessionel og/eller ekstern kontaktreference matcher ikke 

eksisterende opl.” 

2. Fravær og fritagelser 

2.1: Nyt fravær til registrering af ansættelsessamtale i udlandet 

Der er indført et nyt fraværsforhold til registrering af fravær i forbindelse med ansættelses-
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samtale i udlandet for borgere i kontaktgruppe 1 ’Dagpengemodtager’ og 8 ’Uden ydelse’: 

Id Navn Beskrivelse 

81 Jobsøgning (ansættelsessamtale) i udlandet Jobsøgning (ansættelsessamtale) i udlandet 

 

Der gælder følgende for fraværet: 

 Fraværet kan registreres af både jobcentret og a-kassen 

 Startdato kan tilbagedateres op til 28 dage 

 Varighed: Maks. 5 dage 

 Fraværet afsluttes ved skift til kontaktgruppe, hvor fraværet ikke er lovligt 

 Fraværet fritager ikke for forpligtelserne i forhold til jobsøgning, kontaktforløb og tilbud. 

Fraværet bliver i release 2023-1 ikke vist for borgeren på Jobnet. 

2.2: Startdato på fraværs-id 10 kan fremover tilbagedateres op til 180 dage 

Efter ønske fra et jobcenter er tilbagedateringsreglen for ’Ferie med feriepenge, feriedagpenge 

m.v.’ (id 10) blevet ændret. Fremover kan fraværsforholdet tilbagedateres op til 180 dage (26 

uger) mod hidtil op til 56 dage (8 uger). 

2.3: ’Kan ikke få førtidspension eller folkepension’ på borgere omfattet af 

Integrationsloven 

Efter ønske fra Udlændinge- og Integrationsministeriet kan fraværsforholdet ’Kan ikke få 

førtidspension eller folkepension’ (id 7) fremover registreres på borgere i kontaktgrupper, som er 

omfattet af Integrationsloven (med hjemmel i Integrationsloven § 23, stk. 5). Der er tale om 

følgende kontaktgrupper: 

18 - ’Selvforsørgende udlændinge omfattet af program efter INL’ 

19 - ’Indvandrere omfattet af introduktionsforløbet’ 

27 - ’Selvforsørgelses- og hjemrejseydelsesmodtager efter INL’ 

29 - ’Overgangsydelsesmodtager efter INL’ 

2.4: Flere fraværsforhold kan registreres på borgere i kontaktgruppe 1 

Som led i forberedelsen af omlægning af kommunikation af negative underretningspligtige 

hændelser mellem jobcentre og a-kasser (i en senere release) et det blevet muligt for jobcentre og 

a-kasser at registrere følgende fraværsforhold på personer i kontaktgruppe 1 ’Dagpenge-

modtager’: 

 8 - Barsel  

 19 - Pasning af egne børn  

 20 - Pasning af syge m.v.  

 21 - Værnepligt  

 47 - Ferie med ydelse  

 79 - Sorgorlov (har hidtil kun kunne registreres af jobcentre) 

Borgere i kontaktgruppe 1 vil ikke kunne modtage dagpenge så længe fraværsforholdet løber. Se 

desuden nedenfor under pkt. 2.5 om automatisk afmelding. 

Det er ikke hensigten, at a-kasserne skal foretage en løbende registrering af de pågældende 

fraværsforhold. Men i det omfang det ved behandlingen af en negativ underretningspligtig 

hændelse viser sig, at der var et relevant fraværsforhold, som blot ikke var registreret i DFDG, 

skal a-kassen i en kommende omlægning af kommunikationen om negative underretnings-
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pligtige hændelser kunne registrere dette fraværsforhold således, at der dels kan refereres til dette 

i svaret på underretningen og dels så samme forhold ikke risikerer at udløse flere negative 

underretninger, der kunne have været undgået, hvis fraværsforholdet havde været registreret i 

DFDG. 

2.5: Yderligere fraværsforhold afmelder automatisk 

Følgende fravær: 

 19 - Pasning af egne børn 

 20 - Pasning af syge m.v. 

 79 - Sorgorlov  

er tilføjet listen over fravær, hvor DFDG automatisk afmelder borgeren via et natligt batchjob, 

når startdatoen er nået.  

 

Liste over fravær, som automatisk afmelder (de nye er markeret med grønt) 

 

Id Navn Afmeldeårsag 
6 Under 18 og uden forældre med forsørgelsespligt Andet (id 10) 

7 Kan ikke få førtidspension eller folkepension Andet (id 10) 

8 Barsel Barsel (id 7) 

11 Sygdom - sygemelding Sygdom (id 2) 

19 Pasning af egne børn Afmeldt - fritaget for tilmelding (id 19) 

20 Pasning af syge m.v. Afmeldt - fritaget for tilmelding (id 19) 

21 Værnepligt Andet (id 10) 

79 Sorgorlov Afmeldt - fritaget for tilmelding (id 19) 

2.6: Fraværs-id 50 skal fritage for krav om CV og for krav om søgbart CV 

’Deltager i Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)’ (id 50) fritager efter reglerne i lov om 

aktiv socialpolitik for krav om CV og for krav om søgbart CV. CV-krav i fraværsperioden er 

derfor ændret til ’Intet krav om CV’. Ved idriftsættelse af release 2023-1 bliver der foretaget 

datagenopretning af CV-kravet på borgere med igangværende fraværsforhold. 

2.7: Datagenopretning af CV-krav på borgere med fraværs-id 65 

I release 2022-4 den 6. december 2022 blev det rettet, at ’Uden for institutionens åbningstid - 

manglende pasningsmulighed’ (id 65) fritog for pligt til selvbooking. Fejlrettelsen gjaldt dog kun 

fraværsforhold, som blev oprettet eller opdateret efter releasen. Ved idriftsættelse af release 

2023-1 vil der blive foretaget datagenopretning af fritagelser på borgere med igangværende 

fraværsforhold.  

2.8: Fraværs-id 75 blev afsluttet ved modtagelse af ’Ydelse stoppet’ 

’Kontaktforløb er hos a-kassen’ (id 75) blev ved en fejl afsluttet ved modtagelse af ’Ydelse 

stoppet’ fra ydelsessystemet (KY). Fejlen er rettet. 

2.9: Afsluttet sygefravær kunne ikke genåbnes 

Et afsluttet sygefravær kunne ikke genåbnes af sygedagpengesystemet (KSD), hvis startdato 

samtidig blev forsøgt ændret, og startdato lå mere end 4 uger tilbage i tid. KSD kan fremover 

genåbne sygefravær, selv om startdato bliver ændret. 
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3. CV-oplysninger 

3.1: Ændring af CV-krav for ikke-visiterede i kontaktgruppe 12 og 28 

Ikke-visiterede borgere i kontaktgruppe 12 ’Modtager af uddannelseshjælp’ og 28 ’Uddan-

nelsespålæg - Overgangsydelsesmodtager efter LAB’ havde ved en fejl krav om søgbart CV i 

stedet for ’Intet krav om CV’. Fejlen er rettet, og der vil i forbindelse med idriftsættelse af 

releasen blive foretaget datagenopretning af CV-krav. 

3.2: CV-søgning efter ’jobparate’ returnerede også borgere, som ikke var jobparate 

Ved CV-søgning i jobcentret efter jobparate borgere returnerede ved en fejl også borgere i 

kontaktgruppe 13 ’Jobafklaring’ i søgeresultatet. Fejlen er rettet. 

3.3: Borgere kunne ikke udsøges 

Der har været borgere, som ikke kunne fremsøges ved CV-søgning. Fejlen skyldtes, at borgere 

ikke blev opdateret med ændrede geo-koordinater i DFDGs forretningsdomæne JobSearch, som 

håndterer CV-oplysninger og CV-søgning. Fejlen er rettet, og der er løbende blevet foretaget 

datagenopretning. 

4. Jobordre 

4.1: Omlægning af webservice vedrørende Jobordrer 

Webservicen CompanyRecruitmentService er omlagt til en ny webservice 

Virksomhedsindsats.JobordreService. I den forbindelse er der blevet tilføjet yderligere 

muligheder for at beskrive en jobordre, og dermed mulighed for et mere effektivt samarbejde 

med andre jobcentre og a-kasser om formidlingen til job. Der er tilføjet følgende muligheder i 

webservicen:  

 Tilføjelse af flere jobordretyper - se nærmere nedenfor under pkt. 4.2 

 Angivelse af arbejdstid - se nærmere nedenfor under pkt. 4.3 

 Markering for stående (langvarig) jobordre - se nærmere nedenfor under pkt. 4.4 

 Kopiering af jobordrer - se nærmere nedenfor under pkt. 4.5 

 Tilføjelse af flere årsager til formidlingsresultat - se nærmere nedenfor under pkt. 4.6 

4.2: Tilføjelse af flere jobordretyper 

Der er blevet tilføjet yderligere muligheder for at beskrive en jobordre via forskellige 

jobordretyper, således, at der kan søges arbejdskraft til andet end ordinære job. 

 

Kodelisten, der default har bestået af værdien ’Ordinær job’ er blevet udvidet med nedenstående 

tre værdier (Id 2, 3 og 4) og tilføjet en beskrivelse på alle værdierne (markeret med grønt): 

Id Navn Beskrivelse 

1 Ordinær job 
Henvendelse om formidling af arbejdskraft til ordinært job, herunder 

alle ordinære løntimer. Fx også deltidsjob, småjobs og fleksjob 

2 Lærlinge og elevjob Lærlinge og elevjob herunder også voksenlærling /voksenelev 

3 Fleksjob Udelukkende fleksjob 

4 IGU-ansættelse 
Uddannelse – borgere som har IGU-aftale 

(IntegrationsGrundUddannelse) 



 

Side 9/13 

Jobordretyperne Id 2 - Lærlinge og elevjob, Id 3 - Fleksjob og Id 4 - IGU-ansættelse kan kun 

anvendes internt mellem myndighederne. Virksomhederne kan således i JobAG udelukkende 

oprette og se jobordrer med type Id 1 - Ordinær job. Det betyder, at formidling til arbejdsgivere i 

JobAd og evt. fremsendelse af e-mail ved formidling kun kan ske på jobordre af typen Id 1 – 

Ordinær job. Hvis der skal formidles på jobordre af typen lærlinge og elevjob, fleksjob eller 

IGU-ansættelse er det jobcentret eller a-kassen selv, der står for kommunikationen til 

virksomheden.   

4.3: Angivelse af arbejdstid 

Ud over at kunne angive, om der er tale om fuldtids eller deltidsarbejde – og ved deltidsarbejde 

at kunne angive antal timer, giver webservicen frem over mulighed for også at registrere hvornår 

på dagen arbejdstiden ligger: 

 

Id Navn Beskrivelse 
1 Normal arbejdstid Jobbet er indenfor normal arbejdstid 

2 Morgenarbejde Jobbet er primært (eller indeholder) morgenarbejde 

3 Aftenarbejde Jobbet er primært (eller indeholder) aftenarbejde 

4 Natarbejde Jobbet er primært (eller indeholder) natarbejde 

5 Weekendarbejde Jobbet er primært (eller indeholder) weekendarbejde 

6 Skiftende arbejdstider Jobbet indeholder skiftende arbejdstider 

I pkt. 3.1 i ’Releasenote til Jobnet for Arbejdsgivere pr. 13. marts 2023’ beskrives, hvordan 

arbejdsgivere registrerer arbejdstid. 

4.4: Markering for stående (langvarig) jobordre 

Hvis en virksomhed løbende har behov for at få formidlet kandidater inden for det ønskede 

arbejdsområde, kan jobcentre/a-kasser markere med værdien ’Langvarig’. Herefter bliver 

felterne: 

 Job startdato 

 Varighed 

 Jobcentrets svarfrist 

 Max. antal kandidater 

blændet af/gråmarkeret, da oplysningerne i disse felter vil være irrelevante. Hvis jobcentret/a-

kassen inden markering af ’Langvarig jobordre’ har udfyldt et eller flere af disse felter, bliver de 

ikke gemt ved opdateringen. 

4.5: Kopiering af jobordre 

Hvis en jobordre senere skal gentages, kan status ændres til ’Åben’, men i den situation vil alle 

tidligere formidlinger fortsat være på jobordren. Jobcentre og a-kassers fagsystemer har 

mulighed for at stille en kopieringsfunktion til rådighed, som medfører, at man undgår de 

tidligere formidlinger på jobordren. 

4.6: Tilføjelse af flere årsager til formidlingsresultat 

I forbindelse med en bedre opfølgning på formidlingerne, har der fra jobcentrene været et ønske 

om at udvide listen over formidlingsstatus. Ændringerne, der er markeret med grønt, fremgår af 

tabellen på næste side. 
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Id Navn Beskrivelse 
1 Formidling afventer godkendelse Borgers formidling til virksomhed afventer tovholders godkendelse 

2 
Formidling tilgængelig for 

virksomhed 
Borgers formidling er tilgængelig for virksomhed 

3 
Kandidat fjernet – ikke mere 

relevant 

Borger er ikke længere til rådighed, fx ikke mere er ledig / er i 

beskæftigelsesindsats 

4 Ansat af virksomheden Kandidat er ansat i virksomhed 

5 
Ikke ansat af virksomheden – ikke 

egnet match 

Virksomheden ønskede ikke at ansætte kandidaten, fx vurderes at 

kandidat ikke er kvalificeret 

6 
Ikke ansat af virksomheden – har 
ansat en anden 

Virksomhed har ansat en anden 

7 
Kandidat fjernet. på vej til andet 

job, pension m.v. 
På vej til andet job, pension m.v. 

8 
Kandidat fjernet – ikke egnet 

match 
Tovholder vurdere kandidat ikke er kvalificeret 

9 Kandidat fjernet - fejloprettet Kandidat fjernet - fejloprettet 

Ved statusskifte på en kandidatformidling var en eventuel årsagsbemærkning ikke tilgængelig 

for alle parter på jobordre. Fremover vil OpdateringsKommentar –’Årsag til at kandidat 

opdateres’ være tilgængelig for alle aftagere via metoden GetJoborder (Get/v1/jobordre). 

5. Planer 

5.1: Ændret validering på virksomhedsrettet indsats med udgået stillingsbetegnelse 

Efter ønske fra et jobcentersystem er det blevet muligt at opdatere en virksomhedsrettet 

indsats/aktivitet, som er registreret med en stillingsbetegnelse, som er udgået. 
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Bilag 1: Eksempel på Ungeindsats.pdf (konstruerede data)  
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