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1. Kontaktforløb
1.1: Ændringer i kontaktgrupper og tilmeldekategorier som følge af ændringer i
integrationslovgivningen
Som følge af ændringer i integrationslovgivningen (Lov nr. 174 af 27-02-2019) er der fortaget
ændringer i kontaktgrupper og tilmeldekategorier.
Der er følgende ændringer i forhold til kontaktgrupper:


Id

Ændret navngivning af kontaktgruppe 18 og 27
Ændret beskrivelse af kontaktgruppe 2, 17, 18, 19, 20, 26 og 27
Kontaktgruppenavn

2

Kontanthjælpsmodtager

17

Selvforsørgede, ikke i
beskæftigelse

18

Selvforsørgede udlændinge
omfattet af selvforsørgelses-/
hjemrejse- eller
introduktionsprogram

19

Indvandrere i introduktionsforløb

20

Beskæftigede

26

Integrationsydelsesmodtager

27

Integrationsydelsesmodtager
omfattet af selvforsørgelses-/
hjemrejse- eller
introduktionsprogram

Beskrivelse
LAB § 2, nr. 2 & 3: Personer, der modtager kontanthjælp efter
lov om aktiv socialpolitik som jobparat eller som aktivitetsparat,
bortset fra kontanthjælpsmodtagere, som er omfattet af
selvforsørgelses- og hjemsendelsesprogrammet eller
introduktionsprogrammet efter integrationsloven.
LAB § 2, nr.10. Personer, der ikke er i beskæftigelse, og som
ikke opfylder betingelserne for at modtage offentlig hjælp til
forsørgelse, herunder arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp,
uddannelseshjælp eller SU, samt personer, der ikke kan få tilbud
efter integrationsloven. Kontaktgruppen omfatter også personer,
der efter afsluttet selvforsørgelses- og hjemsendelsesprogram
eller introduktionsprogram fortsat har ret til danskuddannelse,
jf. integrationslovens § 16, stk. 7.
Selvforsørgede flygtninge og familiesammenførte udlændinge
(integrationslovens § 2, stk. 2-4) omfattet af selvforsørgelses
og hjemsendelsesprogrammet eller introduktionsprogrammet,
der ikke modtager kontanthjælp og ikke er i beskæftigelse
(integrationslovens § 16, stk. 4, jf. § 23, stk. 5).
Kontaktgruppen omfatter også SU-modtagere.
Indvandrere (integrationslovens § 2, stk. 6) omfattet
af introduktionsforløbet (integrationslovens § 24 c)
Beskæftigede, der modtager indsats efter LAB kap. 9b eller §§
99, 100, 102 eller modtager personlig assistance efter lov om
kompensation til handicappede i erhverv samt beskæftigede
flygtninge og familiesammenførte udlændinge (pligt til
danskuddannelse efter integrationslovens § 16, stk. 4, jf. § 21
eller § 16, stk. 7).
LAB § 2, nr. 2 & 3: Personer, der modtager integrationsydelse
efter lov om aktiv socialpolitik som jobparat eller som
aktivitetsparat, bortset fra integrationsydelsesmodtagere, som er
omfattet af selvforsørgelses- og hjemsendelsesprogrammet eller
introduktionsprogrammet efter integrationsloven.
Modtagere af integrationsydelse omfattet af selvforsørgelses- og
hjemsendelsesprogrammet eller introduktionsprogrammet efter
integrationsloven § 16, stk. 2.
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Der er følgende ændringer i tilmeldekategorier:


Ændrenavngivning af tilmeldekategori 14 og 15

Id

Navn på tilmeldekategori

14

Integrationsydelsesansøger omfattet af
selvforsørgelses-/hjemsendelsesprogrammet eller
introduktionsprogrammet
Integrationsydelsesmodtager omfattet af
selvforsørgelses-/hjemsendelsesprogrammet eller
introduktionsprogrammet

15

Beskrivelse
Integrationsydelsesansøger omfattet af
selvforsørgelses- og hjemsendelsesprogrammet
eller introduktionsprogrammet
Integrationsydelsesmodtager omfattet af
selvforsørgelses- og hjemsendelsesprogrammet
eller introduktionsprogrammet

Kendt problem
Navngivningen af de to tilmeldekategorier er ikke korrekt. I en senere release vil navngivningen blive ændret til:



Integrationsydelsesansøger omfattet af selvforsørgelses-/hjemrejseprogrammet eller
introduktionsprogrammet
Integrationsydelsesmodtager omfattet af selvforsørgelses-/hjemrejseprogrammet eller
introduktionsprogrammet

1.2: Opdatering af stillingsbetegnelser
Der er oprettet ti nye stillingsbetegnelser, der kan benyttes i CV’er, ’Min plan’, jobannoncer,
krav til jobsøgning etc. Der er desuden oprettet fire stillingsbetegnelser som søgeord til
eksisterende stillingsbetegnelser. Disse kan kun benyttes af borgerne i deres CV.
Nye stillingsbetegnelser
Stillingsbetegnelse

Erhvervsområde

Delområde

Kundeserviceleder

Salg, indkøb og markedsføring

Øvrig ledelse

Computerspiludvikler

It og teleteknik

Klovplejer og beskærer
Hydrogeolog

Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og
dyrepleje
Akademisk arbejde

Systemudvikling, programmering og
design
Dyrepleje og opdræt

Rengøringsassistent, hotel

Rengøring, ejendomsservice og renovation

Rengøring mv.

Rengøringsassistent, privat

Rengøring, ejendomsservice og renovation

Rengøring mv.

Rengøringsassistent. industri

Rengøring, ejendomsservice og renovation

Rengøring mv.

Rengøringsassistent, hospital

Rengøring, ejendomsservice og renovation

Rengøring mv.

Rengøringsassistent i fly

Rengøring, ejendomsservice og renovation

Rengøring mv.

Rengøringsassistent i tog

Rengøring, ejendomsservice og renovation

Rengøring mv.

Ingeniørarbejde

Nye stillingsbetegnelser, der er knyttet til kendte stillingsbetegnelser
Stillingsbetegnelse

Tilknyttet

Leder indenfor servicefag

Servicechef

Spildevands- og afløbsoperatør

Industrioperatør, ikke uddannet

Serviceassistent, desinfektion og skadedyrsbekæmper

Renovationsarbejder
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Automationsingeniør

Produktionsingeniør

1.3: Konvertering af 'Rengøring, hotel'
Hidtil har det været muligt for borgere at vælge ’Rengøringsassistent, hotel’ som søgeord til den
allerede eksisterende stillingsbetegnelse ’Rengøringsassistent’. Da ’Rengøringsassistent, hotel’
er ændret til en selvstændig stillingsbetegnelse, er der foretaget en oprydning i tabellen
’TaxonomiOccupation, hvor ’Rengøringsassistent, hotel’ som søgeord er fjernet.
Der er i Jobnet foretaget en konvertering af de CV’er, der indeholdt 'Rengøringsassistent, hotel'
som søgeord – se nærmere herom i pkt. 1.2 ’Releasenote til Jobnet pr. 17. juni 2019’.
1.4: Konvertering af ’Automationsingeniør’
Ved en fejl har det har det under 'Erhvervserfaring' i CV’et været muligt at vælge
’Automationsingeniør’, uden at værdien har været knyttet til en eksisterende stillingsbetegnelse.
Da ’Automationsingeniør’ er oprettet som et søgeord til stillingsbetegnelsen
’Produktionsingeniçr’, er der foretaget en oprydning i tabellen ’TaxonomiOccupation’, hvor
’Automationsingeniçr’ uden tilknytning til en stillingsbetegnelse er fjernet.
Der er i Jobnet foretaget en konvertering af de CV’er, der indeholdt ’Automationsingeniçr’ uden
tilknytning til en stillingsbetegnelse – se nærmere herom i pkt. 1.3 i ’Releasenote til Jobnet pr.
17. juni 2019’.
1.5: Fejl ved tilmelding som følge af ulovlige tegn i CV på Jobnet
Der har været flere eksempler på, at tilmelding i jobcentret fejlede. Årsagen til fejlen var ulovlige
tegn i CV’et i forbindelse med copy/paste fra websider til CV’ets fritekstfelter. Fejlen er rettet på
Jobnet.
1.6: Fire nye grønlandske kommuner i kodelisterne for kommuner
I kodelisterne vedrørende kommuner er følgende fire grønlandske kommuner tilføjet:





955 Kujalleq
956 Sermersooq
957 Qeqqata
958 Qaasuitsup

2. Fravær og fritagelser
2.1: Ændret navngivning af fravær/fritagelse for tilbud under integrationsloven
Fravær/fritagelse 69 har som følge af ændringer i integrationslovgivningen (lov nr. 174 af 27-02
2019) ændret navn til ’Fritaget for tilbud under program efter Integrationsloven (helt/delvist)’.
På Jobnet bliver fraværet/fritagelsen vist med navnet ’Fritaget for tilbud under selvforsçrgelses
og hjemsendelsesprogrammet eller introduktionsprogrammet (helt/delvist)’.
2.2: Validering på afslutningsårsag i ’Sygdom – sygemelding’
Der har været flere eksempler på, at afslutningsårsag blev registreret i fraværsforhold af typen
’Sygdom – sygemelding’ uden, at der blev registreret en slutdato (sidste sygedag) i
fraværsforholdet. Dette havde som konsekvens, at eDagpenge ikke kunne oprette nye

Side 5/6

Spørgsmål til releasenoten kan rettes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering på spoc@star.dk

sygefraværsforhold på de berørte borgere.
Fremover vil afslutningsårsag kun kunne registreres i ’Sygdom – sygemelding’, hvis der er
angivet en slutdato. Der er foretaget datagenopretning i form af fjernelse af afslutningsårsagen på
sygefraværsforhold uden slutdato.

3. Min plan
3.1: Ændringer til integrationskontrakt
Som følge af ændringer i integrationslovgivningen (lov nr. 174 af 27-02-2019) er der foretaget
følgende ændringer vedrørende kontrakt efter integrationsloven:



’I Min plan’-pdf er overskriften ’Integration’ ændret til ’Kontrakt efter integrationsloven’
Ændret navngivning til ændringsnotifikationer vedrørende integrationskontrakt.
Id

Navn på ændringsnotifikation

Beskrivelse

65

Kontrakt efter integrationsloven er oprettet

Kontrakt efter integrationsloven er oprettet

66

Kontrakt efter integrationsloven er opdateret

Kontrakt efter integrationsloven er opdateret

67

Kontrakt efter integrationsloven er afsluttet

Kontrakt efter integrationsloven er afsluttet

Felter vedrçrende integrationskontakt i ’Min plan’ har også ændret navn – se pkt. 2.2 i
’Releasenote til Jobnet pr. 17. juni 2019’.
3.2: ’Min plan’ version 2.0 for borgere i kontaktgruppe 11 og 13
Fremover får borgere i kontaktgruppe 11 ’Rehabilitent’ og 13 ’Jobafklaring’ også vist ’Min plan’
2.0 på Jobnet. Visningen sker på samme måde som for jobparate kontanthjælpsmodtagere – Se
evt. pkt. 3.1 i ’Releasenote til Det fælles Datagrundlag – DFDG pr. 10. december 2018’ og pkt.
1.7 i ’Releasenote til Jobnet og Jobnet for Arbejdsgivere pr. 10. december 2018’.
Borgere i kontaktgruppe 11 og 13 får forsat også vist ’Min plan’ 1.0. Fra releasen i december
2019 forventes ’Min plan’ 2.0 at erstatte ’Min plan’ 1.0 for alle, der modtager en indsats.
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