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Spørgsmål til releasenoten kan rettes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering på e-

mailadressen spoc@star.dk 

Der er foretaget følgende ændringer: 

1. Særligt løntilskud til langtidsledige seniorer 

Der er to nye timetilskudssatser, som kan benyttes ved registrering af indsats med 

løntilskudsansættelse. Timetilskudssatserne er oprettet på baggrund af den politiske aftale 

mellem regeringen og en række partier om tiltag målrettet langtidsledige under coronakrisen.  

I aftalen indgår blandt andet en midlertidig ordning i 2021 - 2022 med et særligt forhøjet 

tillskud på 20 kr. i timen til private og offentlige virksomheder, der ansætter langtidsledige, der 

er fyldt 50 år. i løntilskud. Formålet er at rykke langtidsledige seniorer frem i køen til et 

løntilskudsjob ved at øge virksomhedernes tilskyndelse til at bruge ordningen. Det vil fortsat 

være jobcentrene og a-kassernes førsteprioritet at formidle ordinære job til de langtidsledige 

seniorer. 

Den midlertidige ordning gælder ansættelser med løntilskud, der påbegyndes i perioden fra 1. 

september 2021 til og med 31. december 2022. Målgruppen er dagpengemodtagere, 

kontanthjælpsmodtagere og overgangsydelsesmodtagere, som ikke er omfattet af 

introduktionsprogrammet efter integrationsloven (kontaktgruppe 1, 2 og 26). Der er krav om 12 

måneders ledighedsanciennitet.  

Foruden de to nye timetilskudssatser er der sket opdatering af timetilskudssatserne til aktuelt 

2021-niveau for satserne med id 1 – 5 og 8. 

Oversigt over nye og ændrede timetilskudssatser (ændringerne er markeret med grønt) 

Id Navn Beskrivelse 

1 
Ansættelse m løntilskud, LAB § 75, 

stk, 2, nr. 1 

LAB § 75, stk. 2. nr. 1 (29,71 kr., niveau 2021) og Komp. § 15 b, 

stk. 4, nr. 1 

2 
Ansættelse m løntilskud, LAB § 75, 

stk. 2, nr. 2 

LAB § 75 stk. 2, nr. 2 (52,03 kr., niveau 2021) og Komp. § 15 b, 

stk. 4, nr. 2 

3 
Ansættelse m løntilskud, LAB § 75, 

stk. 2, nr. 3 

LAB § 75, stk. 2, nr. 3 (82,90 kr., niveau 2021) og Komp. § 15 b, 

stk. 4, nr. 3 

4 
Ansættelse m løntilskud, LAB § 75, 

stk. 2, nr. 4 

LAB § 75, stk. 2, nr. 4 (120,40 kr., niveau 2021) og Komp. § 15 

b, stk. 4, nr. 4 

5 
Ansættelse m løntilskud, LAB § 75, 

stk. 2, nr. 5 

LAB § 75, stk. 2, nr. 5 (160,24 kr., niveau 2021) og Komp. § 15 

b, stk. 4, nr. 5 

8 Jobrotationsydelse, LAB § 152, stk. 1 LAB § 152, stk. 1 (192,82 kr., niveau 2021) 

10 
Ansættelse m løntilskud privat - 

forhøjet timetilskud. Langtidsledige 

Midlertidig ordning 1. september 2021- 31. december 2022 

(102,90 kr., niveau 2021). Langtidsledige, der er fyldt 50 år. 

Private arbejdsgivere. 



 

Id Navn Beskrivelse 

11 
Ansættelse m løntilskud offentlig - 

forhøjet timetilskud. Langtidsledige 

Midlertidig ordning 1. september 2021- 31. december 2022 

(140,40 kr., niveau 2021). Langtidsledige, der er fyldt 50 år. 

Offentlige arbejdsgivere. 

For de to nye timetilskudssatser gælder, at  

 de nye timetilskudssatser kan – som satserne 1- 5 – kun benyttes på jobtyperne 

vedrørende ansættelse med løntilskud (id 33, 34, 35 og 36), og at 

 DFDG ikke validerer på, om borgeren er registreret i en af målgrupperne for den 

midlertidige ordning (kontaktgruppe 1, 2 og 26). 

OBS 

De nye timetilskudssatser indføres først i VITAS i patch, der lægges i produktion den 24. 

august 2021. 

 

Den særlige løntilskudsordning for langtidsledige seniorer træder i kraft ved ændring af lov 

om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovforslag L 238, der er vedtaget af Folketinget den 24. 

juni 2021. 

2. Fejl i beregning af CV-krav 

Det er konstateret, at DFDG i visse situationer beregner CV-krav forkert for flere 

kontaktgrupper.  

Beregningen af CV-krav er ændret for følgende kontaktgrupper: 

 1 - Dagpengemodtager 

 4 - Revalidering 

 5 - For-revalidering 

 8 - Uden ydelse 

 11 - Rehabilitent 

 13 - Jobafklaring 

 14 - Førtidspensionister 

 15 - Kompensation til handicappede i beskæftigelse 

 16 - Unge u. 18 år 

 17 - Selvforsørgede, ikke i beskæftigelse 

 18 - Selvforsørgede udlændinge omfattet af integrationsprogrammet 

 19 - Indvandrere omfattet af introduktionsforløbet 

 20 - Beskæftigede 

 21 - Voksenelever 

 22 - Jobrotation 

Eksempler på forkert beregning: 

 Afmeldte i kontaktgruppe 1 ’Dagpengemodtager’ og 8 ’Uden ydelse’ fortsat registret 

med ’CV påkrævet’. Dette er ændret, sådan at CV-kravet ved afmelding ændres til ’Intet 

krav om CV’ 

Kendt problem 

Tilsvarende ændring er endnu ikke indført for tilmelde med krav om søgbart CV i kontaktgrupperne 

 2 – Kontanthjælpsmodtager 



 

 12 – Modtager af uddannelseshjælp 

 26 - Overgangsydelsesmodtager efter LAB 

 27 - Selvforsørgelses- og hjemrejseydelsesmodtager efter INL 

 28 - Uddannelsespålæg - overgangsydelsesmodtager efter LAB 

  29 - Overgangsydelsesmodtager efter INL 

Ændringen forventes indført i en senere release. Se desuden nedenfor under pkt. 4. 

 Borgere i kontaktgruppe 13 ’Jobafklaring’ var angivet med ’Intet krav om CV’. Dette er 

ændret til ’CV påkrævet’. 

Kendt problem 

Der er flere eksempler på, at borgere i kontaktgruppe 25 ’Sygedagpengemodtager fra ledighed’ er angivet med 

’Intet krav om CV’ i stedet for ’CV påkrævet’. Årsagen til fejlen er endnu ikke klarlagt. 

3. CV forblev søgbart ved fravær/fritagelse med fremtidig startdato 

Hvis en borger fik registreret et fravær/fritagelse, der medførte, at der ikke var krav om CV, 

forblev CV'et søgbart, når startdatoen på fravær/fritagelse var fremtidig. Fejlen er rettet. 

OBS 

Hvis en borger i en kontaktgruppe, hvor der ikke er krav om et søgbart CV, har gjort sit CV 

søgbart, sættes det ikke ’Ikke søgbart’, hvis borgeren får en fritagelse for krav om CV. 

4. CV forblev søgbart efter fremtidig afmelding 

Når en dagpengemodtager eller en borger, der var tilmeldt uden ydelse, blev afmeldt med en 

fremtidig afmeldedato, forblev CV’et søgbart efter afmeldingen. Fejlen er rettet. 

 

Kendt problem 

For en jobparat eller ikke-visiteret:  
 

 Kontanthjælpsmodtager (2) 

 Overgangsydelsesmodtager efter LAB (26) 

 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelsesmodtager efter INL (27) 

 Overgangsydelsesmodtager efter INL (29) 

 

eller for en åbenlyst uddannelsesparat eller ikke-visiteret: 
  

 Modtager af uddannelseshjælp (12) 

 Uddannelsespålæg - overgangsydelsesmodtager efter LAB (28) 
 

bliver CV’et ikke sat ikke-søgbart, når borgeren registrerer en fremtidig afmelding og når fremtidig afmelding 

effektueres. Dette vil blive rettet senere. 

       

 

 

 


	Orientering om ændringer i Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 29. juni 2021
	1. Særligt løntilskud til langtidsledige seniorer
	2. Fejl i beregning af CV-krav
	3. CV forblev søgbart ved fravær/fritagelse med fremtidig startdato
	4. CV forblev søgbart efter fremtidig afmelding Når en dagpengemodtager eller en borger, der var tilmeldt uden ydelse, blev afmeldt med en fremtidig afmeldedato, forblev CV’et søgbart efter afmeldingen. Fejlen er rettet.


