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1. Kontaktforløb
1.1: Automatisk lukning af fraværsforhold, der er ulovlige i ny kontaktgruppe
Ved registrering af borger i ny kontaktgruppe afslutter/sletter DFDG fremover automatisk
igangværende og fremtidige fravær, som ikke er tilladte i den nye kontaktgruppe. Ændringen
betyder,




at sagsbehandlere i jobcentre kan registrere (herunder tilmelde) borger i ny
kontaktgruppe, selvom borgeren har fraværsforhold, der ikke er tilladte, i den
pågældende kontaktgruppe,
at sagsbehandlere i a-kasser kan tilmelde egne medlemmer som jobsøgende, selvom
borger har fraværsforhold, der ikke er lovlige for dagpengemodtagere eller dimittender,
og
at DFDG-batchjob, som håndterer raskmelding/tilmelding og skift mellem kontaktgruppe
7 ’Fleksjobvisiteret (ledig)’ og 10 ’Fleksjobansat’, afslutter/sletter eventuelle
fraværsforhold, som ikke er tilladte i den nye kontaktgruppe.

Fraværsforhold, som bliver inaktiveret/sat i bero ved skift til kontaktgruppe 24
’Sygedagpengemodtager fra beskæftigelse’, 25 ’Sygedagpengemodtager fra ledighed’ og 13
’Jobafklaring’, slettes ikke.
Der gælder følgende for den automatiske afslutning/sletning af fraværsforhold ved
kontaktgruppeskift:




DFDG afslutter igangværende fraværsforhold med slutdatoen dags dato og kommentaren:
”Afsluttet - af DFDG da det ikke er lovligt for kontaktgruppe/personkategorisering.”
DFDG sletter fremtidige fraværsforhold med slutdatoen dags dato og kommentaren:
”Slettet - af DFDG da det ikke er lovligt for kontaktgruppe/personkategorisering.”
Der sendes på vanlig vis webservicebesked (WSRM), når et fraværsforhold afsluttes eller
slettes.

1.2: Øget mulighed for opdatering og berigtigelse af afholdte samtaler
Der er i InterviewService indført øgede muligheder for via metoden UpdateInterview at opdatere
følgende data i afholdte samtaler:





Mødeform (InterviewContactTypeIdentifier)
GUID på samtalen (BookingIdentifier)
Status på deltagelse i ’Fælles jobsamtale med dagpengemodtager’ eller ’Samtale i
rehabiliteringsteam’ (ParticipationStatusTypeIdentifier)
Klokkeslæt men ikke datoen for samtalen

For a-kasser gælder desuden følgende:



Det er muligt at skifte mellem ’CV-samtale (id 10) og ’Rådighedssamtale’ (id 15).
For a-kasser, som deltager i forsøget med kontaktforløb hos a-kassen, vil det være muligt
at skifte mellem ’Jobsamtale’ (id 7), ’CV-samtale’ (id 10) og ’Rådighedssamtale’ (id 15)
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OBS
Det vil ikke være muligt for jobcentre at skifte mellem samtaletyper på grund af bindingerne
til frist for selvbooking.
Hvis en samtale er registreret ved en fejl (fx forkert samtaletype, forkert samtaledato eller på
en forkert person), foretager sagsbehandler en opdatering af registreringen i fagsystemet, hvori
det fx anføres, at



samtalen er registreret ved en fejl
samtalen ikke var en samtale af type X, men af type Y

Dette vil i forhold til GDPR-reglerne være en tilstrækkelig berigtigelse.
1.3: Ny type kontaktperson ’Bostçtte’
Efter ønske fra et jobcenter er der oprettet en ny type kontaktperson (PersonContactService) med
id 29 ’Bostçtte’. Kontaktpersonen bliver ikke vist på Jobnet.
1.4: Validering ved samtaletype ’Fælles jobsamtale med dagpengemodtager’ (id 17) er
fjernet
Når en a-kasse/jobcenter indkaldte en borger til samtaletype ’Fælles jobsamtale med
dagpengemodtager’ (id 17) validerede DFDG i forhold til, at navnet på deltageren fra
jobcentret/a-kassen var angivet. Da man ikke nødvendigvis kender navnet på denne deltager, er
valideringen fjernet.
Kendt problem
Fjernelsen af valideringen betyder, at såfremt der ikke i indkaldelsen er indskrevet et navn eller fx ’Sagsbehandler
i jobcenter’/Sagsbehandler i a-kasse’. Borgeren vil på Jobnet kun få oplyst, at der deltager yderligere en
sagsbehandler end den indkaldende i den pop-up om mødet, der vises ved log ind. Oplysningen vises ikke i selve
mødeindkaldelsen.
Det forventes at blive rettet i en kommende release.

1.5: Fejl ved opdatering af mødeadresse i booking/indkaldelse
Der opstod fejl ved opdatering af mødeadresse i booking/indkaldelse, hvis det alene var
mødeadressen, som blev ændret, og der ikke blev angivet et postboksnummer. Fejlen er rettet.
1.6: Bevilling af ydelse på borger, der er bosat i en anden kommune
Det var ikke muligt for KY i en given kommune at indsende besked om bevilling eller
opdatering af ydelse på en borger, som aktuelt er bosat i en anden kommune – DFDG
returnerede en fejlbesked.
Dette er ændret, sådan at DFDG kan modtage en besked om ydelse fra en anden kommune end
borgerens aktuelle opholdskommune, og i denne situation gemmer DFDG blot beskeden uden at
foretage afledede handlinger som fx kontaktgruppeskift.
1.7: A-kasseadgang til at se kontaktgruppe 2, 4, 5 og 7
I forbindelse med vurdering af om et medlem kan få feriedagpenge skal a-kassen undersøge om
medlemmet er ledig eller lønmodtager. Som en del af denne vurdering skal a-kassen kunne se
om medlemmet:


er kontanthjælpsmodtager
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før feriens start eller under ferien er visiteret til fleksjob, i fleksjob, under revalidering
eller under forrevalidering.

A-kasserne har derfor i PersonStatusService og PersonHistoryService fået adgang til at se
registreringer i kontaktgruppe 2 ’Kontanthjælpsmodtager’, ’4 ’Revalidering’, 5 ’For
revalidering’ og 7 ’Fleksjobvisiteret (ledig)’.
1.8: A-kasser kunne ikke se alle tilmeldinger m.v. på enkelte medlemmer
Der har været flere eksempler på, at a-kasse ikke har haft adgang til at se alle tilmeldinger,
fraværsforhold og bookinger på egne medlemmer via webservicen PersonStatusService. Fejlen
opstod på dagpengemodtagere, hvor der er flere skift i a-kassetilhørsforholdet, og hvor
startdatoen for den aktuelle medlemsperiode er tilbagedateret. Fejlen er rettet.

2. Fravær og fritagelser
2.1: Ændringer i forhold til fravær 75 'Kontaktforløb hos a-kassen’
Der er foretaget følgende ændringer vedrçrende fravær 75 ’Kontaktforløb er hos a-kassen’:


Udvidelse af mulighederne for registrering af 75 ’Kontaktforløb er hos a-kassen’:
Der åbnes for, at a-kasserne kan registrere fravær 75 ’Kontaktforlçb er hos a-kassen’
på borgere, hvor kontaktgruppen er lukket, eller er i en anden kontaktgruppe end 1
’Dagpengemodtager’. Hermed kan a-kasserne foretage den korrekte registrering på
ledige, der har haft et kort ledighedsforløb, og hvor kontraktgruppen er blevet ændret
eller lukket, inden a-kassen får registeret fravær 75.
Udgangspunktet er fortsat, at a-kassens registrering af fravær 75 på deltagere i a
kasse forsøget skal ske så hurtigt som muligt efter borger er tilmeldt som jobsøgende
dagpengemodtager.



Automatisk lukning af 75 ’Kontaktforløb er hos a-kassen’ ved ophør eller overgang til
anden a-kasse:
Når en borger, der er registreret med fravær 75 ’Kontaktforløb er hos a-kassen’, enten
flytter a-kasse eller ophører som medlem i a-kassesystemet, vil fraværsforholdet via
en batchkørsel blive lukket syv dage efter medlemsophør eller overgang til anden a
kasse. Der vil også blive foretaget lukning af fraværsforholdet, selv om borgeren
bliver medlem af en a-kasse, der deltager i a-kasseforsøget.
Batchjobbet er et oprydningsbatchjob, der sikrer, at forsøgsdeltagelsen afsluttes,
selvom forsøgs-a-kassen (undtagelsesvist) ikke selv får afsluttet fravær 75, inden
borger overflyttes til en anden a-kasse.



Raskmelding fra kontaktgruppe 13 lukkede fravær 75 ’Kontaktforløb hos a-kassen’:
Når en borger i kontaktgruppe 13 ’Jobafklaring’, der var registreret med fravær 75
’Kontaktforløb er hos a-kassen’, raskmeldte sig, lukkede DFDG fraværsforholdet.
Dette er ikke tilfældet fremover.
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Kendt problem
 Hvis a-kassen registrerer fravær 75 på medlemmer, der er skiftet til en anden kontaktgruppe end
Dagpengemodtager, annullerer DFDG jobcentrets eventuelle indkaldelser til samtaler og evt. frister for
selvbooking.
Med release 2020-4 idriftsættes en ændring således, at der kun sker annullering af indkaldelser og frister
for dagpengemodtagere, når fravær 75 oprettes.



Når en a-kasse sender MedlemsAfgang, lukkes fravær 75 med det samme og ikke først efter syv dage.
Fejlen forventes rettet i en kommende release.

2.2: Manglende inaktivering af tre fraværsforhold vedrørende mindre intensiv indsats
Ved en fejl er følgende fraværsforhold vedrørende mindre intensiv indsats ikke blevet
inaktiveret/sat i bero ved skift til kontaktgruppe 24 ’Sygedagpengemodtager fra beskæftigelse’,
25 ’Sygedagpengemodtager fra ledighed’ og 13 ’Jobafklaring’:




Arbejdsfordeling op til 6 uger (id 71)
Arbejdsfordeling over 6 uger (id 72)
Vejrlig eller materialemangel (id 73)

Fejlen er rettet.
2.3: A-kassen fik ikke besked ved registrering af fravær 56 ’Fritaget for pligt til
selvbooking’
Ved en fejl fik a-kassen kun besked ved oprettelse eller redigering af fravær 56 ’Fritaget for pligt
til selvbooking’, hvis borgeren var omfattet af a-kasseforsøget (fraværs-id 75 ’kontaktforlçb er
hos a-kassen’). Fejlen er rettet.
2.4: Barselsfravær kunne ikke registreres på borgere i kontaktgruppe 7 ’Fleksjobvisiteret
(ledig’)
Ved en fejl kunne fravær 8 ’Barsel’ ikke registreres på borgere i kontaktgruppe 7
’Fleksjobvisiteret (ledig)’. Fejlen er rettet.

3. Min plan
3.1: Validering på timer/minutter i indsats af typen ’Mentor’
Ved en fejl blev der i indsatser af typen ’Mentor’ der registreres som en ny særskilt aktivitetstype
i ActivityService, ikke valideret for, at timer eller antal minutter pr. uge skal være udfyldt. Fejlen
er rettet.
3.2: Redaktionelle ændringer til kodelisten for bevillingsrammer
Beskrivelse for id 5 og 17 i listen over bevillingsrammer i kursusindsatser er opdateret:
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Id

Navn

5

Regionale uddannelsespuljer

17

Uddannelse med 110 pct. dagpenge til
dp.modtagere, herunder grundforløb og
hovedforløb

Beskrivelse
Uddannelseskøb til alle målgrupper i LAB (undtagen
personer i fleksjob), der finansieres af de regionale
uddannelsespuljer
Uddannelseskøb til forsikrede ledige, der finansieres af
lovbunden bevilling (med 110 pct. dagpenge til
dagpengemodtagere i perioden 01.08.2020 - 31.12.2021
inden for et område, hvor der er behov for arbejdskraft),
herunder grundforløb og hovedforløb

4. Sletning af data
4.1: Sletning af notifikationer
STAR udsender SMS- og e-mailservice til borgere, der har valgt at modtage denne form for
reminder om forskellige situationer som fx frist for mødebooking og ’Min plan’. Der er ingen
lovfastsat forpligtelse til disse udsendelser, men udelukkende en service til borgerne. Der er
derfor sat en slettefrist på disse notifikationer således, at de slettes 1 år efter afsendelsen.
Denne sletning vedrører ikke beskeder, der er sendt til borgerens beskedbakke.
4.2: Sletning af profilafklaringsdata (forberedelsesskema)
Formålet med Forberedelsesskemaet er, at hjælpe sagsbehandlere i deres arbejde med at vurdere
nylediges risiko for at blive langtidsledige. Dette sker inden for en overskuelig tid – mellem
tilmeldingen og den første samtale. Da langtidsledighed er defineret som seks måneders
ledighed, er oplysningerne i Forberedelsesskemaet ikke mere relevante mere efter seks måneder
og vil blive slettet seks måneder efter udfyldelsen af skemaet.
I første omgang afgrænses sletningen til følgende grupper:







Uddannelseshjælpsmodtagere
Kontanthjælpsmodtagere
Dagpengemodtagere
Overgangsydelsesmodtagere efter LAB
Selvforsørgelse-og hjemrejseydelsesmodtagere efter INL
Overgangsydelsesmodtagere INL

Det betyder, at borgere i rehabilitering ikke får slettet deres Forberedelsesskema, da formål og
slettefrist for denne gruppe ikke er endelig afklaret.

5. Fleur-data
5.1 Tilpasning af a-kassernes indberetning af feriedagpenge
På baggrund af den nye ferielov (Bekendtgørelse nr. 568 af 1. maj 2020) omlægges reglerne om
optjeningsår og tilhørende ferieår / periode for ferieafholdelse til følgende:
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Ferieår

ReportingYear

Startdato afholdelse

Slutdato afholdelse

19

2019

01-05-2019

30-04-2020

20/20

2020

01-05-2020

31-08-2020

20/21

2021

01-09-2020

31-12-2021

21/22

2022

01-09-2021

31-12-2022

Der tilføjes desuden et nyt felt ’VacationDays’, der betyder, at man også kan se antal afholdte
dage med feriedagpenge for borgere, der ikke påbegynder ferie på en mandag og borgere med
weekendarbejde. Feltet udfyldes med antallet af afholdte feriedage.

6. Kommunikation med a-kasser
6.1: Nye og ændrede koder til a-kassernes tilbagemelding på underretningspligtige
hændelser
Der er oprettet to nye koder (AvailabilityAssessmentRegistrationTypeIdentifier), som begge kan
anvendes som svar på en underretning fra et jobcenter, men de kan af a-kasserne også anvendes
som en indberetning af en hændelse, der konstateres i a-kassen (også kaldet fritflyvere). Der er
tale om følgende hændelser:
Id

Navn

94

Ej rådighed pga. mgl. evne - arbejdskrav

95

Ej rådighed pga. mgl. evne - ”sålænge”

Beskrivelse
Medlemmet er ikke til rådighed på grund af manglende
evne, jf. RB §§ 37 og 40 - krav om arbejde mere end
300/mindst 150 timer inden for 3 måneder, jf. RB § 42
Medlemmet er ikke til rådighed "så længe" på grund af
manglende evne, jf. RB § 16.

Tilføjelsen af disse koder skyldes, at det er konstateret, at der kan forekomme situationer, som
ikke er dækket af de gældende id’er på kodelisten.
Begge koder er et udtryk for en hændelse, hvor der er en dagpengemæssig konsekvens for det
enkelte medlem, men situationen medfører ikke en sanktion i dennes definition.
Fire kodelisteværdier har desuden fået opdateret beskrivelsen:
Id

Navn

26

RJ-G07

59

RN-N07

75

Ej rådighed efter udeblivelse fra samtale
eller aktivitet, arbejdskrav

Beskrivelse
Medlemmet er til rådighed - Tab af supplerende dagpenge,
jf. SLB§ 17 – frigørelsesattest, jf. SLB § 18.
Medlemmet står ikke til rådighed på grund af manglende
vilje (Andet tekst kan udfyldes), jf. RB §§ 37, 39 og 40 
krav om arbejde mere end 300/mindst 150 timer inden for 3
måneder, jf. RB. § 42.
Medlemmet er udeblevet fra en samtale eller aktivitet, som
jobcentret, a-kassen eller anden aktør har indkaldt
medlemmet til. Ved efterfølgende samtale hos a-kassen, er
det vurderet, at medlemmet ikke står til rådighed grundet
manglende vilje, jf. §§ 37, 39 og 40 i RB.
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83

Ej rådighed. Transport, "andet" 
arbejdskrav

Medlemmet er ikke til rådighed - Transport, jf. SLB § 14 
ikke til rådighed på grund af manglende evne, jf. RB §§ 37,
39 og 40 - krav om arbejde mere end 300/mindst 150 timer
inden for 3 måneder, jf. RB § 42

6.2: Ny kodelisteværdi til dagpengetæller
I den politiske aftale ’Bedre vilkår til særligt hårdt ramte dele af dansk erhvervs-, idræts- og
kulturliv’, er der indført lempeligere adgang til dagpengesystemet for selvstændige mv. Aftalen
har medført ændringer i indberetninger af dagpengetællere, hvor der er kommet en ny
midlertidig værdi (id 22) i kodelisten omhandlende indplaceringsgrundlaget:
Id
22

Navn
Indkomst forud for
medlemskabsperiode i
forbindelse med COVID-19
kompensationsordninger

Beskrivelse
Indkomst forud for medlemskabs-periode i
forbindelse med COVID-19-kompensa
tionsordninger. Overgang fra Erhvervs
ministeriets kompensationsordninger.

Startdato

Slutdato

01-09-2020

31-12-2020

6.3: Fejl ved kald af lister over underretningspligtige hændelser
A-kasserne fik fejl, hvis de på en borger uden et aktuelt a-kassemedlemsskab, herunder for egne
tidligere medlemmer, forsøgte at hente lister over underretningspligtige hændelser (via
metoderne GetCompulsoryNotificationEventList og GetJobReferralNotificationEventList i
webservicen JobcenterMessageService). Fejlen er rettet.
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