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Spørgsmål til releasenoten kan rettes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering på emailadressen spoc@star.dk

1. Kontaktforløb
1.1: Manglende mulighed for afmelding op til 60 dage frem i tid – mindre intensiv indsats
Følgende to fraværsforhold tilføjet listen over mindre intensiv indsats, hvor jobcentret kan
registrere afmelding med en afmeldedato, som ligger op til 60 dage frem i tid, mod normalt
maks. 30 dage:



På vej på erhvervsuddannelse (inden for 6 uger) (id 77)
Arbejdsfordeling - ny midlertidig ordning. COVID-19 (id 78)

OBS
Der er fortsat sammenhæng med slutdato for fraværsforholdet vedrørende mindre intensiv
indsats og afmeldedatoen. Afmeldedatoen kan således ikke ligge efter fraværsforholdets
slutdato, hvis afmeldedatoen ligger mere end 30 dage frem i tid.
1.2: Underretning (WSRM) om nyt persongruppeprojekt
Når der blev oprettet et persongruppeprojekt af type 5 – Stat, a-kasse og jobcenter og tilknyttet
myndigheder i form af jobcentre og/eller a-kasser, skulle der sendes en webservicebesked
(WSRM) til myndighederne om den nye tilknytning. De myndigheder, der benyttede
GetPersonGroupProjectVersion6, modtog beskeden, mens myndigheder, der benyttede
GetPersonGroupProjectVersion5, ikke fik tilsendt beskeden. Fejlen er rettet.
1.3: Udvidet mulighed for udfyldelse af forberedelsesskema
På baggrund af et ønske fra jobcentrene ændres muligheden for, at borgere i kontaktgrupperne:





2 ’Kontanthjælpsmodtager’
26 ’Overgangsydelsesmodtager efter Lab’
27 ’Selvforsørgelses- og hjemrejseydelsesmodtager efter INL’
29 ’Overgangsydelsesmodtager efter INL’

kan udfylde forberedelsesskemaet efter, de er blevet visiteret ’Jobparat’. Skemaet vil være
tilgængelig i 84 dage i en samlet tilmeldingsperiode (samlet tilmeldingsperiode kan bestå af en
række tilmeldingsperioder, når blot der er mindre end 60 dage mellem de enkelte perioder).
1.4: Tilmelding af borgere uden en aktiv stillingsbetegnelse
Ved tilmelding som arbejdssøgende, der er initieret af KSD eller KY samt DFDG-batchjob, kan
der være borgere, der ikke er registreret med en stillingsbetegnelse eller en stillingsbetegnelse,
som ikke længere er aktiv. I denne situation er borgeren hidtil blevet tilmeldt med
stillingsbetegnelsen ’Klargører’.
Fremover bliver borgeren fremover tilmeldt med en fiktiv stillingsbetegnelse
’Stillingsbetegnelsen er udgået’ (ConceptUriDa: http://data.star.dk/esco/occupation/2320440ec028-48eb-8b16-a9220w04e8a5). Dette gælder dog alene den situation, hvor borgeren ikke er
registreret med andre aktive stillingsbetegnelser. Det er kun DFDG, som benytter denne
stillingsbetegnelse.
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På Jobnet vil borgeren få vist notifikation om udgået stillingsbetegnelse – se pkt. 2.1 i
’Releasenote til Jobnet pr. 14. juni 2021’.
Kendt problem
Ved en fejl kan en borger tilmelde sig via Jobnet med den fiktive stillingsbetegnelse. Fejlen forventes løst i en
kommende release.

OBS
Den ovenfor beskrevne løsning omfatter indtil videre ikke tilmeldinger som arbejdssøgende,
der er initieret af KY (afgørelse om ydelse). Hvis borgeren ikke har aktive stillingsbetegnelser,
gemmes afgørelsen uden yderligere handlinger, det vil sige uden tilmelding af borgeren.

2. CV-oplysninger
2.1: Tilpasning af CV-krav for borgere i kontaktgruppe 8
Der er foretaget følgende ændringer til CV-krav for borgere i kontaktgruppe 8 ’Uden ydelse’:



Afmeldte i kontaktgruppen, som er registreret med sygefravær, har krav om CV: ’CV
påkrævet’ (id 2)
Ikke-tilmeldte borgere i kontaktgruppen, som ikke er registreret med aktivt sygefravær,
har ikke krav om CV: ’Intet krav om CV’ (id 1).

Borgere i kontaktgruppe 8, som er tilmeldt som arbejdssøgende, og som ikke er registreret med
igangværende sygefravær, er CV-kravet uændret: ’CV påkrævet og det skal være søgbart’ (id 3).
Der vil blive foretaget datagenopretning at CV-krav snarest muligt efter idriftsættelsen af
releasen.
2.2: Fejl i CV-krav for kontaktgruppe 25
Borgere i kontaktgruppe 25 ’Sygedagpengemodtager fra ledighed’ havde ved en fejl CV-kravet
’Intet krav om CV’ (id 1) i stedet for ’CV påkrævet’ (id 2). Fejlen er rettet, og der bliver
foretaget datagenopretning af CV-kravet snarest muligt efter idriftsættelse af releasen.

3. Fravær og fritagelser
3.1: A-kassernes proces for afslutning af fravær 75
A-kassernes proces for at afslutte fravær 75 ’Kontaktforløb er hos a-kassen’ er følgende:


Hovedregel (som hidtil): Når en borger har opnået 410/333 timers dagpengeforbrug
registrerer a-kassen et ophør med slutdato den sidste dag i den pågældende måned. Dette
kræver, at borgeren har indsendt sit dagpengekort inden månedens udgang, så
dagpengeforbruget kan også kan opgøres inden månedens udgang.



Undtagelse (nyt): Såfremt a-kassen ikke når at opgøre forbruget og afslutte
fraværsregistreringen inden for måneden, hvori medlemmet har opnået 410/333 timers
dagpengeforbrug, skal a-kassen afslutte fraværet på den dato, hvor forbruget
opgøres/konstateres.
Situationen kan eksempelvis opstå, hvis borgeren ikke indsender dagpengekortet inden
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månedens udgang, hvor de ønsker dagpenge udbetalt. I henhold til reglerne kan borgerne
vente med at indsende deres dagpengekort indtil 1 måned og 10 dage efter
udbetalingsmåneden. Det betyder, at såfremt en borger ønsker dagpenge for september,
kan han vente med at indsende dagpengekortet frem til den 10. november. A-kassen kan
dermed tidligst beregne dagpengeforbruget ved modtagelsen af kortet, hvilket sker
hurtigst muligt efter modtagelsen af dagpengekortet.
3.2: Ny og ændrede afslutningsårsager
Der er følgende ændringer til afslutningsårsager vedrørende raskmelding:


Id 18 og 35 er ændret redaktionelt efter ønske fra sygedagpengesystemet (KSD).
Fremover må kommunernes sagsbehandlingssystemer kun benytte raskmeldingsårsag 35,
hvis der er tale om
o manglende 1. medvirken, når fortrydelsesfristen på 4 uger er udløbet (idet der i
DFDG sker raskmelding på baggrund af anvendelsen af årsdag 35)
o manglende 2. medvirken



Ny id 47 ’Sygedagpengesystemets sletning af sygefraværsforhold’, som alene kan
benyttes af KSD. Hvis sygedagpengesystemet raskmelder med årsag 47, sker følgende i
DFDG:
o Hvis startdato på sygefraværet er en fremtidig dato, slettes sygefraværet
o Hvis startdato er historisk, bliver borgeren raskmeldt med den angivne slutdato og
kontaktgruppen lukkes. For borgere i kontaktgruppe 25 ’Sygedagpengemodtager
fra ledighed’ gentilmeldes borgeren i forrige kontaktgruppe.

Oversigt over ændringer i kodelisten vedrørende afslutningsårsager. Ændringer er markeret
med grønt
ID
18
35
47

Navn
Anmodning/Lægeerklæring ikke afleveret
Manglende 1. medvirken (efter udløb af 4 ugers
fortrydelsesfrist) eller 2. medvirken
Sygedagpengesystemets sletning af
sygefraværsforhold

Beskrivelse
Anmodning eller lægeerklæring ikke afleveret
Manglende 1. medvirken (efter udløb af 4 ugers
fortrydelsesfrist) eller 2. medvirken
Sygefraværet skal forretningsmæssigt betragtes som
slettet af sygefraværssystemet

3.3: Besked til jobcentret, når sygedagpengesystemet sygemelder borger, som er raskmeldt
Hvis en borger raskmeldte sig på et sygefravær, hvor sygedagpengesagen endnu ikke var oprettet
fra sygedagpengesystemet (KSD), fik KSD ikke besked om, at der forelå en raskmelding, når
KSD oprettede sygefraværet i DFDG (med datooverlap til det eksisterende sygefravær).
Jobcentret fik heller ikke besked på at være opmærksom på, om borger reelt har raskmeldt sig fra
det sygdomsforhold, som KSD (først) oprettede i DFDG, efter borger raskmeldte sig.
Fremover får jobcentrets sagsbehandlingssystem en webservicebesked (WSRM), hvis der i
DFDG er et sygefravær uden UUID (NemRefusionsIdentifier) fra KSD, som borger har
raskmeldt sig fra, og det overlapper med det sygefravær, som KSD efterfølgende opretter.
Herved kan sagsbehandlingssystemet danne en opgave til sagsbehandler om at være opmærksom
på, om borger reelt har raskmeldt sig på det nye fravær fra KSD.
DFDG danner besked af typen GetWarningVersion4 med ny id 58:
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Id

Navn
Borger raskmeldt fra fravær, der
overlapper nyt fravær fra KSD

58

Beskrivelse
Borger har raskmeldt sig fra sygefravær, der overlapper med nyt
sygefravær oprettet af KSD. Undersøg om borger også skal raskmeldes
fra fraværet oprettet af KSD

3.4: Ændring til kommentarer, som sættes af DFDG
Når startdato på et sygefraværsforhold ændres af sygedagpengesystemet (KSD) registrerer
DFDG kommentar på sygefraværet: ”Startdato på sygefravær ændret fra eDagpenge”. Når KSD
genåbner et sygefravær, registrerer DFDG kommentaren ”Fravær genoptaget fra eDagpenge”. I
de to kommentarer er ’eDagpenge’ ændret til ’Sygedagpengesystemet’.
3.5: Fejl ved registrering af delvis raskmelding
Flere jobcentre fik fejl ved registrering af delvis raskmelding. Fejlen opstod, fordi DFDG
validerede både på startdato for sygefravær og startdato for sygedagpengekontaktgruppen. Dette
er ændret sådan, at en delvis raskmelding kan oprettes i hele sygdomsfraværets levetid, altså
inden for sygdomsfraværet start- og slutdato. Dog gælder, at borgeren skal have eller have haft
en kontaktgruppe, hvor delvis raskmelding er lovlig, i perioden for den delvise raskmelding.
3.6: DFDG-batchjob raskmeldte sygedagpengemodtagere efter 60 dage
DFDG-batchjob skal afslutte sygfravær, såfremt kontaktgruppe ikke er ændret til 25
’Sygedagpengemodtager fra ledighed’ efter 60 dages sygdom. Batchjobbet kunne i visse
situationer fejlagtigt afslutte sygefraværet på sygedagpengemodtagere. Fejlen er rettet.

4. Min plan
4.1: Omlægning af stillingsbetegnelser i ’Min plan’ til ESCO-STAR
I release 2021-2 den 14. juni 2021 blev klassifikationen af stillingsbetegnelser ændret fra
DiscoAms til ESCO-STAR, dog bortset fra stillingsbetegnelser, der benyttes til registrering i
’Min plan’ og VITAS. Se pkt. 1.1 i ’Releasenote til Det fælles Datagrundlag – DFDG pr. 14. juni
2021’.
I nærværende release implementeres ESCO-STAR-stillingsbetegnelser medfører ændringer i
’Min plan’:




Registrering af fagområder i ’Krav til jobsøgning’ og jobmål – se nedenfor under pkt. 4.2
Registrering af stillingsbetegnelse i virksomhedsrettet indsats – se nedenfor under pkt.
4.4
A-kassens udkast til ’Min plan’ – se nedenfor under pkt. 4.5.

ESCO-STAR-stillingsbetegnelser bliver desuden indført i VITAS – se pkt. 1.1 i ’Releasenote til
VITAS pr. 20. september 2021’.
4.2: Fagområde i ’Krav til jobsøgning’ og jobmål skal være en konkret stillingsbetegnelse
Fagområde i ’Krav til jobsøgning’ har hidtil kunne registreres med en DiscoAms-kode på niveau
1 (overodnet fagområde), 2 (delområde), 3 (konkret stillingsbetegnelse) eller en fritekst. Det
samme har gjort sig gældende i forhold til jobmål, som dog for jobparate borgere kun kunne
være en konkret stillingsbetegnelse (niveau 3).
ESCO-taksonomien har ikke de tilsvarende niveauer, hvorfor det kun vil være muligt at
registrere en konkret ESCO-STAR-stillingsbetegnelse i ’Krav til jobsøgning’ og jobmål. Det er
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fortsat muligt at registrere jobmål i form af en fritekst (custom-mål) for de kontaktgrupper
/plantyper, hvor dette er lovligt.
Det er i DFDG muligt at registrere en stillingsbetegnelse med alias i henholdsvis ’Krav til
jobsøgning’ og jobmål. Alias medtages dog ikke ved søgning i ’Find job’ på Jobnet - se pkt. 3.1 i
’Releasenote til Jobnet pr. 20. september 2021.
OBS
DiscoAms-stillingsbetegnelser er konverteret til en ESCO-STAR-stillingsbetegnelse. Der
gælder følgende for konverteringen:


Det er alene DiscoAms-stillingsbetegnelser på niveau 3, der konverteres. Fagområder
og jobmål i form af fritekst er således uændrede.



De borgere, som har fagområder på DiscoAms-niveau 1 eller 2, får i forbindelse med
releasen konverteret fagområdet til en fiktiv ESCO-STAR-stillingsbetegnelse med
teksten ’Stillingsbetegnelsen er udgået’ (ConceptUriDa:
http://data.star.dk/esco/occupation/2320440e-c028-48eb-8b16-a9220w04e8a5). Den
fiktive stillingsbetegnelse vil blive vist for borgeren på Jobnet og i ’Min plan’-pdf.
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har ultimo august sendt lister til a-kasser
og jobcentre over borgere, som har et gældende ’Krav til jobsøgning’ og ’Min plan’
med fagområder og jobmål, som er konverteret til den fiktive stillingsbetegnelse.

Selv om en stillingsbetegnelse er udgået og dermed ikke kan konverteres, bliver den vist for
borgeren på Jobnet og i ’Min plan’-pdf’en. Ved dannelse af ny ’Min plan’-version, skal den
udgåede stillingsbetegnelse opdateres.
4.3: Antal tegn i ’Andre krav forventninger til jobsøgning’ øges til 5.000 tegn
I ’Andre krav til jobsøgning’ (fritekstfelt) i ’Krav til jobsøgning’ er antal tegn blevet øget fra
3.000 til 5.000 tegn.
4.4: ESCO-STAR-stillingebetegnelse i virksomhedsrettet indsats (aktivitet)
DiscoAms-stillingsbetegnelse i virksomhedsrettede indsatser (aktiviteter) er blevet konverteret til
ESCO-STAR-stillingsbetegnelse. Hvis stillingsbetegnelsen er udgået, bliver den vist uændret for
borgeren på Jobnet og i ’Min plan’-pdf. Ved opdatering af indsatsen, skal stillingsbetegnelsen
ændres.
Det er i DFDG muligt at registrere stillingsbetegnelse med alias.
4.5: ESCO-STAR-stillingsbetegnelse i a-kassens udkast til ’Min plan’
Den XML-fil, som a-kasser skal sende til jobcentret via webservicen CitizenMessageService
med udkast til ’Min plan’, er opdateret, sådan at der anvendes ESCO-STAR-stillingsbetegnelse
til jobmål i stedet for DiscoAms.
4.6: Berigtigelser af ’Min plan’
Der er i DFDG indført mulighed for at foretage berigtigelser af planbeskrivelse og jobmål i
publicerede/juridiske ’Min plan’-versioner, eksempelvis når en sagsbehandler har skrevet om en
anden borger en tilsigtet eller har skrevet urigtige oplysninger. I forhold til jobmål, er det alene
muligt at berigtige jobmål, som består af en fritekst.
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Der gælder følgende for berigtigelser i ’Min plan’:







Det er muligt at foretage berigtigelse af både gældende juridiske version og historiske
versioner af ’Min plan’
Når en gældende version af ’Min plan’ bliver berigtiget, bliver den aktuelle borgerkladde
samtidig berigtiget
Det er kun muligt at berigtige planbeskrivelse eller jobmål, hvis disse findes og
indeholder tekst. Det er dermed ikke muligt at tilføje planbeskrivelse eller et fritekstjobmål til en planversion, der ikke i forvejen har planbeskrivelse eller fritekst-jobmål
For fritekst-jobmål er det kun muligt at rette i teksten for det angivne mål. Eventuelle
andre jobmål berøres ikke af berigtigelsen. Hvis fritekst-jobmålet er registreret på en
forkert borger, kan målet ikke slettes. Teksten kan eksempelvis opdateres til ”Mål slettet i
forbindelse med GDPR-fejlrettelse”
Berigtigelse af planbeskrivelse og/eller fritekst-jobmål danner ikke en ny ’Min plan’version. Borgeren modtager ikke besked fra DFDG eller Jobnet om, at der er foretaget
berigtigelse. Jobcentret skal selv orientere borgeren herom.

Der sendes webservicebesked (WSRM) af typen GetPlanMessageEventVersion9 til jobcentret og
borgernes nuværende a-kasse ved berigtigelser af planbeskrivelser og fritekst-jobmål. Webservicebeskeden bliver sendt med en ny planhændelseskode (PlanMessageEventTypeIdentifier):
Id
13

Navn
GDPR-berigtigelse af plan- eller
målbeskrivelse

Beskrivelse
Der er foretaget GDPR-berigtigelse af plan- eller
målbeskrivelse. Serviceaftager skal foretage tilsvarende
berigtigelse i egne kopier af data.

4.7: Ændringer til ’Min plan’-pdf
Der er følgende ændringer til ’Min plan’-pdf:



Hjælpeteksten til knapperne i ’Krav til jobsøgning’ er blevet fjernet
I ’Supplerende kompetencer og kvalifikationer’ i kontrakt efter integrationsloven er
’Styrelsen for Videregående Uddannelser’ blevet ændret til ’Uddannelses- og
Forskningsstyrelsen’.

4.8: Ændret visning af CV-oplysninger i ’Min plan’-pdf
’Min plan’-pdf’en for borgere med en kontrakt efter integrationsloven er blevet tilrettet i forhold
til det nye CV, som blev indført i release 2020-4. Der er sket følgende ændringer i ’Min plan’pdf’en:




I Indholdsfortegnelsen er menupunkt ’CV’ ændret til ’CV-oplysninger’. Menupunktet er
fortsat placeret før ’Vejledning’
På siden ’CV-oplysninger’ bliver der vist følgende tekst: ”CV-oplysninger indgår som en
del af Min Plan med integrationskontrakt. CV-oplysninger for dags dato findes i
slutningen af dokumentet”
Borgerens aktuelle CV-oplysninger bliver vist efter menupunkt ’Vejledning’. CVoplysningerne bliver vist på samme måde som i CV-pdf’en.

CV-oplysninger bliver forsat kun vist i den seneste version af ’Min plan’ for borgere med en
kontrakt efter integrationsloven.
Kendt problem
’Min plan’-pdf’en med CV-oplysninger bliver ved en fejl ikke vist med teksten ’Min plan’ i browserfanen. Der
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bliver i stedet vist en guid (unik id).

4.9: Afslutning af rehabiliteringsforløbets forberedende del ved flytning mellem kommuner
Efter ønske fra jobcentre bliver rehabiliteringsforløb fremover afsluttet af DFDG, når borger
flytter bopælskommune i CPR.
DFDG registrerer rehabilitereringsforløb i status ’Afsluttet’ (id 5) ved borgers flytning i CPR,
hvis den aktuelle status er





’Forberedende del’ (id 1)
’Forberedende del afsluttet’ (id 2)
’Indstillet’ (id 3)
’Forberedende del videregivet fra Jobcentersystem’ (id 7)

Forløb afsluttes ikke, hvis jobcentret manuelt ændrer jobcentertilhørsforhold.

5. Sletning af data
5.1: Sletning af samtykke
Data om samtykke er slettet, da data ikke længere er relevante. Samtykke har i DFDG været
relevant i kontekst af



Samtykke til digitale planer – forældet men en del af ’Min plan’
Samtykke om videregivelse af oplysninger til anden myndighed.

Samtykke til digitale planer er forældet, idet borgere nu som udgangspunkt har pligt til at
anvende den digitale plan.
Samtykke i DFDG til videregivelse af oplysninger til anden myndighed er ikke længere relevant,
da samtykket er specifikt for den myndighed, som det er givet til, og ikke kan videreføres til et
jobcenter eller en a-kasse, som borgeren flytter til.
Data om samtykke bliver slettet på én gang.
5.2: Sletning af data om frist for selvbooking
Der er fastsat sletteregler for data om frist for selvbooking og booking/indkaldelser. Data slettes
efter 6 år. Skæringsdatoen er opdateringsdatoen for fristen. Slettefristen er fastlagt under hensyn
til afleveringspligten til Rigsarkivet.
5.3: Sletning af data om ’Min situation’ (forberedelsesskema)
’Min situation’ er en del af rehabiliteringsplanens forberedende del. Efter § 44 i lov om aktiv
beskæftigelsesindsats skal rehabiliteringsplanens forberedende del indeholde oplysninger om:




Personens job- og uddannelsesmål
Personens jobmæssige, sociale og helbredsmæssige ressourcer og udfordringer, herunder
dokumentation for den forudgående indsats på disse områder
Den praktiserende læges vurdering af personens helbredsmæssige situation i forhold til at
kunne arbejde, som sker på baggrund af en konsultation.

Der er fastsat sletteregler for sletning af ’Min situation. De udfyldte forberedelsesskemaer vil
blive slettet 10 år efter, borger har udfyldt forberedelsesskemaet på Jobnet.
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