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

mailadressen spoc@star.dk 

1. Generelt 

1.1: Omlægning af stillingsbetegnelser til ESCO-STAR 

I releasen 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 i VITAS: 

 

 Hovedparten af stillingsbetegnelserne i ansøgninger, bevillinger og e-mails er konverteret 

fra DiscoAms til ESCO-STAR. De stillingsbetegnelser, der ikke er konverteret til en 

tilsvarende ESCO-STAR-stillingsbetegnelse, deler sig i to grupper:  

o Stillingsbetegnelser, der ikke er konverteret til en ny stillingsbetegnelse, hvilket 

betyder: 

 At ansøgninger i status kladde, vil feltet ’Stillingsbetegnelse’ være tomt, 

og virksomheden skal indsætte en korrekt stillingsbetegnelse 

 At ansøgninger, tilbud og bevillinger, der viser feltet ’Stillingsbetegnelse’ 

i read-only, bibeholder den oprindelige DiscoAms-kode 

 Ved kopiering af en ansøgning med en udgået stillingsbetegnelse til en ny 

ansøgning medfører, at stillingsbetegnelsen ikke kopieres, og feltet derfor 

skal udfyldes manuelt 

o Stillingsbetegnelser, der er konverteret til en ikke-tilsvarende ESCO-STAR-

stillingsbetegnelse, er konverteret til en ESCO-STAR-stillingsbetegnelse, der er 

så tæt på den udgåede stillingsbetegnelse som muligt. 

 

Ved oprettelse af nye ansøgninger kan der vælges stillingsbetegnelser med tilhørende alias, men 

i den endelige version af en ansøgning vises stillingsbetegnelsen uden alias. 

2. Løntilskud og Virksomhedspraktik 

2.1: Jobcenter blev ændret på kladde 

Når et jobcenter via virksomhedssupport oprettede en kladde til en ikke øremærket ansøgning til 

løntilskud eller virksomhedspraktik for en virksomhed, der havde domicil i en anden kommune 

end jobcentret, blev det valgte jobcenter fejlagtigt ændret til virksomhedens lokale jobcenter. 

Fejlen er rettet. 

2.2: Jobannonce kan igen oprettes via VITAS 

I release 2021-2 i juni 2021 blev muligheden for at sende besked om oprettelse af en jobannonce 

til løntilskud midlertidig blændet af, da VITAS ikke var blevet omlagt til at benytte 

stillingsbetegnelser fra ESCO-STAR. VITAS benytter med denne release ESCO-STAR, hvorfor 

afblændingen er ophævet, og der igen kan sendes besked om oprettelse af annoncer fra 

ansøgninger om løntilskud. I VITAS kan der vælges stillingsbetegnelser med et alias, men på 

selve jobannoncen vises kun stillingsbetegnelsen uden alias. 
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2.3: Beskrivelsesfelt til mentor tillægsbevilling er obligatorisk 

Ved oprettelse af en mentor tillægsbevilling er feltet ’Beskrivelse af mentorfunktionen og 

mentorens arbejdsopgaver’ under fanebladet ’Mentorfunktionens indhold og tilskud’ obligatorisk 

at udfylde. Det gælder ligeledes bevillinger, der ligger i status ’Kladde’, mens eksisterende 

godkendte tillægsbevillinger ikke påvirkes af ændringen. 

2.4: Ændret kvitteringstekst på afvisning af tillægsbevilling 

Når en arbejdsgiver afviste en tillægsbevilling i form af mentor eller hjælpemiddel, fik de vist 

kvitteringsteksten ’Ansøgningen er nu afvist’. Teksten er ændret til ’Bevillingen er nu afvist’. 

3. Voksenlærling 

3.1: Manglende visning af standardtekster til godkendelse/afvisning af ansøgning 

Der har været flere ansøgninger om voksenlærlingepladser, hvor standardteksterne til 

forhåndsgodkendelse, godkendelse og afvisning ikke er blevet vist. Fejlen er rettet. 
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