Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
17. december 2021

Orientering om ændringer i Det fælles Datagrundlag – DFDG pr. 21.
december 2021
Spørgsmål til releasenoten kan rettes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering på emailadressen spoc@star.dk
Der er foretaget følgende ændringer:
1. Ændringer til registrering af støttebehov i uddannelsesplan
I release 2021-4 den 6. december 2021 blev der i DFDG indført funktionalitet til registrering af
støttebehov for unge med uddannelsesbehov – se pkt. 3.1 og 3.2 i ’Releasenote til Det fælles
Datagrundlag – DFDG pr. 6. december 2021’.
Der er sket ændringer i kommunikationen fra DFDG til Ungedatabasen (UDB), når DFDG får
besked om, at den unge er optaget på en uddannelse. Besked dannes i følgende situationer:
Den unge er omfattet af
uddannelsespålæggets trin

Trin 1 – Valg af
uddannelsesønsker

Trin 2 - Valg af
uddannelsessteder

Trin 3 - Optagelsesstatus

Når ét eller flere støttebehov
registreres eller ændres (id 2,
3 og 5)

Ja, støttebehov m.v. oversendes fra
DFDG til UDB

Ja, støttebehov m.v. oversendes fra
DFDG til UDB

Ja, støttebehov m.v. oversendes fra
DFDG til UDB

Ingen støttebehov (id 1)



Nej, hvis ’ingen støttebehov’ (id
1) registreres, oversendes denne
ikke fra DFDG til UDB



Ja, hvis der ændres fra (id 2, 3 og
5) til ’ingen støttebehov’ (id 1)
oversendes fra DFDG til UDB



Nej, hvis ’ingen støttebehov’ (id
1) registreres, oversendes ikke
fra DFDG til UDB



Ja, hvis der ændres fra (id 2, 3 og
5) til ’ingen støttebehov’ (id 1),
oversendes fra DFDG til UDB



Ja, ’ingen støttebehov’ (id 1)
m.v. oversendes fra DFDG til
UDB, når de registreres eller
ændres, mens borgeren er på trin
3



Ja, ’ingen støttebehov’ (id 1)
m.v. oversendes fra DFDG til
UDB, når borger skifter til trin 3
selvom ’ingen støttebehov’ er
registreret på trin 1 eller 2
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Den unge er omfattet af
uddannelsespålæggets trin

Når ét eller flere støttebehov
registreres eller ændres (id 2,
3 og 5)

Ingen støttebehov (id 1)

Trin 4 - Pålæg om at påbegynde
og gennemføre en konkret
uddannelse

Ja, støttebehov m.v. oversendes fra
DFDG til UDB

Ja, ’ingen støttebehov’ (id 1) m.v.
oversendes fra DFDG til UDB, når de
registreres eller ændres

Trin 4 - Pålæg om at påbegynde
og gennemføre en konkret
uddannelse

Ja, når borger får trin 4 – uanset, om
der er ændringer til støttebehov

Ja, når borger få trin 4 - uanset om
der er ændringer til støttebehov

Kendt problem
Hvis ’Der vurderes ingen støttebehov’ (id 1) er blevet registreret i uddannelsesplanen på trin 1 eller 2, bliver
beskeden ved en fejl ikke oversendt til UDB, når frist på trin 3 bliver publiceret. Fejlen forventes løst snarest
muligt.

Oversigt over støttebehov fremgår af pkt. 3.2 i ’Releasenote til Det fælles Datagrundlag –
DFDG pr. 6. december 2021’.
Det er forsat angivelsen af støttebehov id 1, 2 og 3, der styrer, om der sendes oplysninger fra
DFDG til UDB. Hvis borgeren har registrerede støtte behov id 4, 5 og 6, medsendes disse, når
besked om id 1, 2 og/eller 3 sendes.
Når jobcentret har publiceret uddannelsesplan/kombiplan, hvor støttebehov er registreret,
modtager borgeren i beskedbakken på Jobnet et brev (pdf) med information om, at besked om
støttebehov/ingen støttebehov bliver sendt til uddannelsesinstitutionen, når han er optaget på
uddannelse.
Beskeden/brevet dannes,




Ved publicering af uddannelsesplan med støttebehov id 2, 3 og/eller 5 (uanset trin i
uddannelsesplanen)
Ved publicering af uddannelsesplan (uanset trin i uddannelsesplanen) med ændring af
støttebehov id 2, 3 og/eller 5 til id 1
Ved publicering af uddannelsesplan på trin 3 eller 4 med støttebehov id 1
Kendt problem
Hvis ’Der vurderes ingen støttebehov’ (id 1) er blevet registreret i uddannelsesplanen på trin 1 eller 2,
bliver den ved en fejl ikke dannet besked/brev til borgeren, når frist på trin 3 bliver publiceret. Fejlen
forventes løst snarest muligt.



Ved publicering af uddannelsesplan på trin 4 bliver der i brevet desuden vist oplysning
om, at borgeren er pålagt at starte på uddannelsen

Eksempel på brevet er vist i Bilag 1 til ’Releasenote til Det fælles Datagrundlag – DFDG pr. 6.
december 2021’ og i pkt. 4.1 i ’Releasenote til Jobnet pr. 6. december 2021’.
Ved publicering af uddannelsesplan med støttebehov, som danner besked/brev til borgeren,
bliver der dannet en ny version af ’Min plan’ med ændringsnotifikationen ’Ny plantype
uddannelsespålæg’ (id 2).
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2. ’Min plan’-pdf med kontakt efter integrationsloven fejlede for borgere uden CV
’Min plan’-pdf’en, som kan kaldes via DFDG (som sagsbehandler), fejlede for borgere med
kontakt efter integrationsloven, hvis borgeren ikke havde påbegyndt CV på Jobnet. Fejlen er
rettet.
3. Besked om ophør af ydelse fra KY lukkede aktuel kontaktgruppe med anden ydelse
Hvis DFDG modtog besked om ’Ydelse er afvist’ (id 3) eller ’Ydelse stoppet’ (id 4) fra KY på
en borger, der i DFDG er i kontaktgruppe 10 ’Fleksjobansat’, lukkede DFDG kontaktgruppe 10,
selvom beskeden om afvisning/ophør af ydelse vedrørte en anden ydelse, fx ressourceforløbsydelse.
Der er foretaget følgende ændringer ved modtagelse ’Ydelse er afvist’ (id 3) eller ’Ydelse
stoppet’ (id 4):


Hvis borgeren i DFDG aktuelt er i kontaktgruppe 7 ’Fleksjobvisiteret (ledig)’ eller 10
’Fleksjobansat’, gemmer DFDG afgørelsen uden afledte handlinger – dvs. at aktuel
kontaktgruppe ikke lukkes



Hvis afgørelsen fra KY vedrører ressourceforløbsydelse under jobafklaring
(kontaktgruppe 13), og borgeren ikke aktuelt er i kontaktgruppe 13, gemmer DFDG
afgørelsen uden afledte handlinger.

4. Manglende beskeder om raskmelding fra DFDG til sygedagpengesystemet (KSD)
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har modtaget flere indmeldinger om, at
raskmeldinger registreret af borger fra Jobnet eller sagsbehandler ikke er kommunikeret videre
fra DFDG til KSD.
I de fleste af de indmeldte eksempler har DFDG sendt webservicebesked (WSRM) til KSD om
raskmelding. Det er dog konstateret, at DFDG ikke har sendt besked til KSD ved raskmelding
med sidste sygedag d.d. eller fremtidig i situationer, hvor sagsbehandler samme dag registrerer
et kontaktgruppeskift væk fra sygedagpenge. Dette er ændret, sådan at KSD også i denne
situation modtager webservicesked om raskmelding.
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