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Orientering om ændringer i Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 23.
februar 2021
Spørgsmål til releasenoten kan rettes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering på emailadressen spoc@star.dk
Der er foretaget følgende ændringer:
1. A-kasser har adgang til CV-data på elle medlemmer
A-kasser har hidtil haft adgang til data på medlemmer i kontaktgrupperne




1 ’Dagpengemodtager’,
8 ’Uden ydelse’ og
25 ’Sygedagpengemodtager fra ledighed’

Efter ønsker fra a-kasser får a-kasser adgang til hente det aktuelle CV og historiske CV-data på
alle a-kassens medlemmer, uanset kontaktgruppe, herunder borgere i beskæftigelse og borgere
uden en åben kontaktgruppe.
OBS
Da a-kasser dermed har adgang til CV-oplysninger på medlemmer, der ikke er i
kontaktgruppe 1, 8 eller 25, og DFDG/STAR ikke har oplysninger, om hvorvidt medlemmet
over for a-kassen GDPR-mæssigt har givet samtykke til anvendelse af medlemmets CVoplysninger, vil det være a-kassens ansvar at sikre, at et sådan samtykke er indhentet - inden
CV-oplysningerne hentes.
2. Sygedagpengesag kunne ikke afsluttes og målgruppeskifte kan dermed ikke ske til
tidligere målgruppe
I visse situationer fejlede raskmelding fra jobcentret (via IllnessCompositeService), når DFDG i
forbindelse med raskmelding og eventuel skift til den kontaktgruppe, borgeren havde før
overgang til sygedagpenge, forsøgte at sætte personkategorien til den personkategori, som
borgeren havde før overgang til sygedagpenge.
Fejlen blev meldt løst den 26. januar 2021, men rettelsen nåede desværre ikke med ud. Fejlen er
nu rettet således, at i de situationer, hvor den tidligere personkategori ikke kan sættes af DFDG
ved raskmelding inkl. kontaktgruppeskift, bliver borger raskmeldt, kontaktgruppen ændres og
personkategori sættes til default-værdien for den pågældende kontaktgruppe.
3. Borger i rehabiliteringsforløb med krav om CV kunne ikke sætte CV søgbart
Den 26. januar 2021 blev der indført en ændring, sådan at registrering af en borger i
rehabiliteringsforløb ikke automatisk satte CV’et ikke-søgbart. Efter ændringen har der fortsat
været borgere i kontaktgruppe 7 ’Fleksjobvisiteret (ledig)’, som ikke fik vist link til at sætte
CV’et søgbart. Fejlen er rettet, og der vil snarest muligt blive foretaget datagenopretning af CVsøgbarhed på de berørte borgere.

4. Ændring af kontaktoplysninger eller arbejdserfaring medførte ændring af CV-status
Hvis en borger med et godkendt CV redigerede kontaktoplysninger eller arbejdserfaring, blev
status ved en fejl ændret til ’Klar til godkendelse’. Fejlen er rettet.

