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1. Generelt
1.1: Udfasning af login med brugerkoder
Fra og med den 12. marts 2022 bliver der foretaget ændringer i login på Jobnet. Ændringerne sker
med henblik på at øge sikkerheden for brugerne.
Som udgangspunkt skal brugerne fremover logge ind med MitID/NemID, men der vil stadigvæk
være mulighed for at logge ind med brugerkoder for de borgere, som ikke har eller ikke kan benytte
MitID/NemID.
Det er jobcentret, som skal vurdere, om en borger skal have adgang til at logge ind med
brugerkoder. Hvis jobcentret har oprettet Jobnetprofil/dannet brugerkoder til borgeren, kan han
logge ind på Jobnet med brugernavn og adgangskode. Der bliver sat et ”flag” herfor.
Jobnetsupporten kan ved henvendelser om glemt adgangskode se flaget, og danner kun ny
adgangskode til borgere, som har flaget.
OBS
Flaget for, om jobcentret har vurderet, om borgeren kan logge på Jobnet med brugerkoder, bliver
indtil videre ikke udstillet til jobcentrene (i webservicen Jobnet.PersonAdminService). Det
forventes at blive muligt i en senere release.
Ved idriftsættelse af releasen sker der konvertering af brugeradgange. De borgere, som ikke har
været logget ind på Jobnet med MitID/NemID, vil efter idriftsættelsen fortsat have mulighed for at
logge ind med brugerkoder.
Hvis en borger, som har adgang til at logge på med brugerkoder, logger på med MitID/NemID, kan
han ikke efterfølgende logge ind med brugerkoder – se desuden nedenfor under pkt. 1.4.
Brugerne har siden den 8. februar 2022 fået vist information om ændringen på deres forside på
Jobnet – se pkt. 1 i ’Orientering om ændringer i Jobnet pr. 8. februar 2022’.
Der er følgende ændringer:










Login med brugerkoder er flyttet fra Jobnets forside – se nedenfor under pkt. 1.2
Ændringer til login med brugerkoder – se nedenfor under pkt. 1.3
Ændret information vedrørende glemt adgangskode – se nedenfor under pkt. 1.3
Information ved login med MitID/NemID for borger, som har adgang til at logge ind med
brugerkoder – se neden for under pkt. 1.4
Ændringer til oprettelse på Jobnet – se nedenfor under pkt. 1.5
Ændret funktionalitet ved sletning af Jobnetprofil – se nedenfor under pkt. 1.6
Information om udfasning af brugernavn og adgangskode er fjernet fra borgerens forside –
se nedenfor under pkt. 2.1
Ændring til oprettelse af Jobnetprofil i jobcentret – se nedenfor under pkt. 1.7.
Ved tilmelding m.v. i jobcentret returneres brugernavn og adgangskode med værdien
’Ukendt’ – se pkt. 1.5 i ’Releasenote til Det fælles Datagrundlag – DFDG pr. 14. marts
2022’.

1.2: Ændringer til Jobnets forside
Som følge af udfasning af login med brugerkoder på Jobnet, er der foretaget ændringer på Jobnets
forside – se skærmdump på næste side.
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Felterne til indtastning af brugernavn og adgangskode og linket ’Glemt din adgangskode’ er fjernet
fra forsiden og flyttet til en ny side ’Log ind med brugernavn og adgangskode’. Der er adgang til
siden via linket ’Har du ikke MitID? Gå til log ind med brugerkoder’ – se nedenfor under pkt. 1.3.
Teksten på knappen til oprettelse af ny bruger er ændret fra ’OPRET MIG’ til ’OPRET MIG MED
MitID’. Desuden er oprettelsesflowet blevet ændret – se nedenfor under pkt. 1.5.
1.3: Ny side til login med brugerkoder
I forbindelse med udfasning af login med brugerkoder på Jobnet er login med brugerkoder fjernet
fra Jobnets forside og flyttet til en ny side ’Log ind med brugernavn og adgangskode’ – se
skærmdump på næste side.
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Der er adgang til siden via linket ’Har du ikke MitID? Gå til log ind med brugerkoder’ på Jobnets
forside – se ovenfor under pkt. 1.2.
1. Felter til indtastning af brugernavn og adgangskode
Hvis Jobnet ikke kan genkende brugernavn og adgangskode, får borgeren vist følgende
fejlbesked – se skærmdump på næste side.
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2. Linket ’Glemt din adgangskode?’ åbner siden ’Har du glemt din adgangskode til Jobnet?’:
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På siden er der følgende ændringer:



Information om, at borgeren kan logge ind med MitID/NemID og ændre brugerkoderne
er fjernet
Information om, at borgeren kan kontakte jobcentret eller supporten, hvis jobcentret har
givet borgeren mulighed for at logge ind med brugerkoder.

Kendt problem
Der er fejl i brødkrummen øverst på siden. ’Glemt din adgangskode’ linker til en side, som ikke længere
eksisterer. Fejlen forventes rettet i en senere release.

3. Information om, hvem der kan logge ind med brugernavn og adgangskode. Informationen er
skjult som default.
1.4: Borger, som har adgang til at logge på med brugerkoder, logger på med MitID/NemID
Hvis en borger, som af jobcentret har fået udstedt brugerkoder, logger på Jobnet med
MitID/NemID, bliver han gjort opmærksom på, at han ved login med MitID/NemID ikke længere
vil kunne logge ind med brugernavn og adgangskode:

Hvis borgeren vælger ’FORTSÆT MED MitID’ bliver han logget på Jobnet, og flaget i
webservicen (Jobnet.PersonAdminService) for, at han kan benytte brugerkoder, bliver fjernet.
Hvis borgeren vælger ’LOG IND MED BRUGERNAVN OG ADGANGSKODE’, bliver han
logget af NemLog-in og får vist siden ’Log ind med brugernavn og adgangskode’.
Kendt problem
Linket ’Gå til supportmodulet’ navigerer borgeren til FAQ’en ’Skal meldes ledig - har ikke MitID/NemID’ på
Jobnets supportside. Da borgeren allerede er logget på med MitID/NemID, giver linket ikke mening, og det bør
derfor fjernes.

1.5: Ændringer til oprettelsesflowet
Ved klik på ’OPRET MIG MED MitID’ på Jobnets forside får borgeren – som hidtil – vist siden
’Opret dig med MitID’, hvor han skal markere ’Jeg har læst ’Politik om persondata’ og dernæst
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klikke på knappen ’OPRET VIA MitID’. Efter login med MitID/NemID får borgeren vist siden
’Brugsvilkår for Jobnet’, hvor borgeren skal acceptere vilkårene for brug af Jobnet:

Borgeren kan ikke længere angive brugernavn og adgangskode. Efter klik på knappen ’OPRET
MIG’ får borgeren vist forsiden med velkomstbesked.
Under brugerprofil har borgeren ikke adgang til menupunkt ’Brugernavn og adgangskode’.
1.6: Ændret funktionalitet til sletning af adgang til Jobnet
Hidtil har borgere skulle bekræfte sletning af adgang ved indtastning af adgangskode. Som følge af
udfasning af brugernavn og adgangskode er dette ændret, sådan at sletning sker umiddelbart efter
klik på knappen ’SLET ADGANG’. På siden er der også indført en FORTRYD-knap:

Efter klip på knappen ’SLET ADGANG’, får borgeren vist kvittering for sletning – se skærmdump
på næste side.
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1.7: Større understøttelse af WCAG på Jobnet
I release 2022-1 er der blevet arbejdet videre på Jobnets understøttelse af WCAG med henblik på at
øge brugervenligheden for svagtseende, døve, hørehæmmede og borgere med fotosensitivitet.
Forbedringerne er følgende:
 Bedre kontraster på log ind siden
 Bedre mulighed for at navigere med tabulator
 Bedre mulighed for skærmlæsning på:
o Tilmelding
o Jeg søger job som
o Få besked på SMS og/eller e-mail
o Meld syg/rask – se nedenfor under pkt. 4.2
 ’Dagpengetælleren’ og jobannoncer markeret som ’NY’ kan nu oplæses
 Mulighed for engelsk skærmlæsning
 Linket vedrørende mulighed for højtlæsning er nu kun placeret i footeren under ’Hjælp’
1.8: Links til supportsiden fejlede
Hvis en borger, der skal meldes ledig, ikke kan oprette en profil på Jobnet, og jobcenter og
supporten har lukket, har de via et link på siden 'Opret dig med MitID' link til en speciel
supporthenvendelse, der kun skal benyttes i denne situation. Linket fejlede, men er blevet
genetableret.
I footeren findes under ’Hjælp’ links til ’FAQ for jobsøgere’ og ’FAQ for arbejdsgivere’. Begge
links fejlede og er genetableret.

2. Borgerens forside
2.1: Besked om udfasning af brugernavn og adgangskode er fjernet
Den besked, som siden den 8. februar 2022 har orienteret borgerne om udfasning af brugerkoder på
Jobnet, er blevet fjernet. Bekeden bliver fra idriftsættelsen af releasen erstattet af en gul seddel på
Jobnets forside med information om, at borgere, som tidligere har været logget ind på Jobnet med
MitID/NemID, kun kan logge på med MitID/NemID.
2.2: Manglende visning af kontaktoplysninger på mentor
I releasen den 6. december 2021 blev kontaktpersoner omlagt fra webservicen
ContactPersonService til Borgerkommunikation.FagprofessionelKontaktService. Ved
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konverteringen af mentorer opstod en fejl, som betød, at mentor blev vist i højresiden på borgerens
forside uden kontaktoplysninger. Der blev kun vist navnet på mentoren. Fejlen er løst i Det fælles
Datagrundlag (DFDG).

3. Jobsøgning
3.1: Ændring af velkomsttekst i forberedelsesskemaet
Den statistiske del af forberedelsesskemaet med risikovurdering af langtidsledighed for nyledige
dagpengemodtagere er lukket fra og med i idriftsættelse af releasen – se desuden pkt. 1.3 i
’Releasenote til Det fælles Datagrundlag – DFDG pr. 14. marts 2022’.
I forbindelse med lukning af den statiske del af forberedelsesskemaet for dagpengemodtagere er
velkomstteksten til forberedelsesskemaet blevet ændret. Ændringen gælder for alle borgere, der har
adgang til at udfylde forberedelsesskemaet på Jobnet – uanset kontaktgruppe.
Ændret velkomsttekst:
”Brug det frivillige forberedelsesskema til at forberede dig til de første samtaler i
jobcenter eller a-kasse. Det er frivilligt, om du vil udfylde forberedelsesskemaet, og
udfyldelsen har ikke indflydelse på din ret til ydelse.
For at kunne hjælpe dig bedst muligt videre i et nyt job eller uddannelse, har du her
mulighed for at udfylde et forberedelsesskema. Forberedelsesskemaet består af 10
spørgsmål omkring dig og dine forventninger til din jobsøgning, og du skal blot vælge
de svarmuligheder, der passer bedst til dig.
Dine svar giver et godt udgangspunkt for dialogen omkring din vej mod job og
uddannelse mellem dig og din sagsbehandler, og du må derfor meget gerne besvare
forberedelsesskemaet, inden du skal til din første samtale.
Dine svar fra forberedelsesskemaet er tilgængelige for dig og din sagsbehandler, som
behandler oplysningerne fortroligt. Oplysningerne vil endvidere blive brugt til
statistiske og analytiske formål f.eks. i forbindelse den løbende opdatering og
udvikling af værktøjet.
Hvis du afbryder din besvarelse undervejs, vil oplysningerne blive slettet, hvis du ikke
afslutter besvarelsen i løbet af 6 måneder. Hvis du er i ressourceforløb vil sletningen
dog ske efter 10 år.
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) er dataansvarlig for de
personoplysninger, som indsamles og behandles om dig.
Dine svar fra forberedelsesskemaet vil indeholde både almindelige, ikke-følsomme og
følsomme personoplysninger, og STAR behandler dine oplysninger med hjemmel i
styrelsens myndighedsudøvelse efter lovbekendtgørelse nr. 1342 af 21. november
2016 om en aktiv beskæftigelsesindsats med senere ændringer, samt artikel 6, stk. 1,
litra e, og artikel 9, stk. 2, litra f i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)
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2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med
behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om
ophævelse af direktiv 95/46/EF (databeskyttelsesforordningen).
For så vidt angår den statistiske og analytiske behandling sker denne med hjemmel i §
21, § 32, stk. 1, og § 38 i lov nr. 1482 af 23. december 2014 om organisering og
understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. med senere ændringer
(organiseringsloven) samt databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, og §
10 i lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om
beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og
om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven).
Du har til enhver tid ret til at anmode STAR om indsigt, berigtigelse, sletning,
begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger. Du har desuden til enhver tid
ret til at gøre indsigelse mod behandlingen, der vil blive foretaget på baggrund af din
besvarelse af forberedelsesskemaet og dine karakteristika.
STAR videregiver dine svar fra forberedelsesskemaet til dit jobcenter. Hvis du er
dagpengemodtager videregives svarene også til din a-kasse. Du skal kontakte dit
jobcenter eller a-kasse direkte for at få oplysninger om, hvordan jobcentret eller akassen behandler dine personoplysninger.
For mere information om behandlingen af dine oplysninger, se
desuden privatlivspolitikken for Jobnet.dk og beskrivelsen af forberedelsesskemaet
på star.dk.
Du kan kontakte STAR på star@star.dk. Du kan desuden kontakte
Beskæftigelsesministeriets Databeskyttelsesrådgiver (DPO) på 50917768 eller
på dpo@bm.dk.”
Se desuden skærmdump på næste side.
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I kvitteringen for indsendelse af forberedelsesskemaet for dagpengemodtagere er
baggrundsoplysninger fjernet og indeholder nu kun kvittering og borgerens svar – tilsvarende
kvitteringen for borgere i øvrige kontaktgrupper – se skærmdump på næste side.

Side 12/16

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

3.2: Specialtegn i logs
Borgerne har oplevet, at de ikke kunne gemme logs, der indeholder specialtegn. Fejlen er blevet
rettet, hvilket betyder, at logs kan gemmes med specialtegn, bortset fra tegnene ’>’ og ’<’. Hvis
tegnene er indskrevet, gemmes loggen alligevel - men uden de to angivne tegn.
Kendt problem
Ikke alle specialtegn fra titlen, vejnavn eller by i en annonce overføres, selv om jobloggen vil kunne gemmes med
disse tegn.

3.3: Fleksjobanssatte kunne ikke sætte CV søgbart
Fleksjobansatte, der var interesserede i andet job og derfor ønskede at sætte CV’et søgbart efter
kontaktgruppeskift fra fleksjobvisteret til fleksjobansat, fik på Jobnet oplyst, at de manglede at
udfylde ’Ansættelsesbetingelser’. Da Fleksjobvisiterede og – ansatte ikke kan redigere
’Ansættelsesbetingelser’ havde de ikke mulighed for at omgå fejlen. Fejlen er rettet i DFDG.
3.4: Jobagent fejlede i visning af jobannonce på specifikke stillingsbetegnelser
Hvis en borger havde en jobagent på en specifik stillingsbetegnelse, fx ’Analytiker, data og
analyse’, fik han også tilsendt annoncer, med andre stillingsbetegnelser inden for samme
erhvervsområde. Fejlen er rettet.
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4. Planer og aftaler
4.1: Besked om jobcentrets sletning af støttebehov i uddannelsesplan
Når sagsbehandler i jobcentret publicerer en uddannelsesplan med registrering af støttebehov, bliver
der dannet en besked med brev til borgeren i ’Min beskedbakke’. Hvis jobcentret efterfølgende
sletter det/de registrerede støttebehov, bliver der dannet en ny besked til borgeren med information
om, at jobcentrets tidligere registrering er annulleret:

Se desuden pkt. 3.3 i ’Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 14. marts 2022’.
4.2: Bekræftelse af sygemelding
Når en borger skal melde sig syg, skal han nu bekræfte valget inden sygemeldingen slår igennem –
se skærmdump på næste side.
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4.3: Udfasning af pdf med uddannelsespålæg i uddannelsesplan på trin 4
Reglerne om registrering af støttebehov trådte i kraft den 1. januar 2022, og
uddannelsesinstitutionerne har fra denne dato gradvist hentet oplysninger i UDB om støttebehov.
Fra og med nærværende release dannes pdf med uddannelsespålæg ikke længere til
uddannelsesinstitutionernes digitale postkasse og i borgernes ’Min plan’ på trin 4.
Uddannelsesplan på trin 4:
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Pdf’er om uddannelsespålæg, der er dannet før releasen, kan forsat hentes/aflæses i planer under
’Min historik’.
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