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Release 2019-3

September 2019 er en mindre release
I release 2019-3 idriftsættes alene mindre ændringer til DFDG og Jobnet. Det skyldes, at en ny lov om en
aktiv beskæftigelsesindsats træder i kraft 1. januar 2020.
STAR arbejder indtil releasen i december 2019 derfor videre med udvikling af it-understøttelsen af ny
LAB i samarbejde med kommunernes og a-kassernes it-leverandører.
God fornøjelse med læsningen.
Med venlig hilsen
Mette Jørgensen
Kontorchef
Digitalisering og Support

Side 1 af 3

Jobnet, JobKon og
JobAG

Jobbørs for seniorer

Relevant for
Jobcenterchefer
Virksomhedskonsulenter

Forligspartierne bag beskæftigelsesreformen (S, DF, V, LA, RV og K)
indgik i november 2018 en delaftale om en række initiativer til 100
millioner kroner, der skal opkvalificere ledige og sikre kvalificeret
arbejdskraft til virksomheder.

Jobkonsulenter beskæftiget
med:
Jobsøgende seniorer

I aftalen indgår også, at Jobnet skal udvides med funktioner for seniorer
(en jobbørs), hvor de kan markere over for virksomhederne, at de søger
efter job ”velegnet seniorer og efterlønnere”. Virksomheder skal dermed
få mulighed for at søge målrettet efter seniorer med specifikke
kompetencer.
Disse ændringer giver anledning til mindre ændringer i
brugergrænsefladen i
 Jobnet i forhold til angivelse af ønskede ansættelsesbetingelser i ’Jeg
søger job som’
 JobKon i forhold til annonceindtastning og angivelse af
ansættelsesbetingelser
 JobAG i forhold til annonceindtastning og angivelse af
ansættelsesvilkår
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På vej i 20XX-X og 20XX-X
Indholdet af de kommende releases kan ændre sig som følge af bl.a. udfordringer i
forbindelse med juridiske/forretningsmæssige afklaringer eller it-udviklingen, samt
ændrede prioriteringer eller nye politiske beslutninger og aftaler. Derfor kan det endelige
indhold af de kommende releases afvige fra, hvad der på nuværende tidspunkt er planlagt
og beskrevet i teksterne herunder.
2019-4 - i drift den 09.12.2019
Med release 2019-4 forventes hele it-understøttelsen af LAB at blive idriftsat, så itsystemerne er klar til at understøtte den nye lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, der
træder i kraft 1. januar 2020.
2020-1 - i drift den 16.03.2020
Med release 2020-1 forventes idriftsat mindre ændringer og konsolideringer relateret til itunderstøttelsen af LAB, hvor it-understøttelsen af den nye lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats, der træder i kraft 1. januar 2020, er idriftsat i den forudgående
release 2019-4.
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