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Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 

16. januar 2023 

Orientering om ændringer i Jobnet pr. 17. januar 2023 

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

mailadressen spoc@star.dk 

Der er foretaget følgende ændringer: 

1. Fejl ved tilmelding i jobcentret 

Flere borgere har grundet en fejl i Jobnet ikke kunne tilmeldes i jobcentret. Der blev vist 

fejlmeddelelse ”A general error has occurred”. Fejlen er løst, men de berørte borgere er 

registreret forkert i Jobnets database og skal efter fejlrettelsen datagenoprettes på én af følgende 

to måder: 

 

 Borgeren logger på Jobnet med MitID/NemID. Herved genoprettes borgerens tilstand i 

databasen. Herefter vil borgeren kunne mede sig ledig. 

eller 

 Jobcentret danner brugerkoder til Jobnet. Herved genoprettes borgerens tilstand i databasen. 

Herefter kan jobcentret tilmelde borgeren. 

2. Jobnet blev vist med fejlbesked efter oprettelse/login med MitID/NemID 

Der har været en del eksempler på, at borgere efter oprettelse med MitID/NemID fik vist Jobnet 

med fejlbesked ”Der er desværre sket en fejl”. Hvis borgeren loggede på med brugerkoder, fik 

borgeren ikke vist alle menupunkter. Fejlen er løst, men de berørte borgere er registreret forkert 

i Jobnets database, og skal derfor efter fejlrettelsen logge på Jobnet med MitID/NemID. Dette 

genopretter borgerens tilstand i Jobnets database. 

3. Fejl ved sletning af udgåede stillingsbetegnelser 

Hvis en borger havde mere end én udgået stillingsbetegnelse registreret i ’Jeg søger job som’, 

kunne han ikke slette de udgåede stillingsbetegnelser, da forsøg på sletning fejlede. Fejlen var 

begrundet i omlægningen af stillingsbetegnelser til Det fælles Datagrundlag (DFDG) i releasen 

den 5. december 2022, hvor DFDG ikke kan modtage udgåede stillingsbetegnelser. For at kunne 

gemme sletning af en udgået stillingsbetegnelse krævede det således, at alle de udgåede 

stillingsbetegnelser blev slettet samtidig, hvilket borgeren ikke kunne. Der er derfor foretaget 

ændringer i følgende situationer: 

 

 Borgeren har udelukkende udgåede stillingsbetegnelser registreret 

 Borgeren har både udgåede og aktuelle stillingsbetegnelser registreret  

 

Borgeren har udelukkende udgåede stillingsbetegnelser registreret 

Hvis borgeren kun har udgåede stillingsbetegnelser registreret, vil han få vist en pop-up, der 

oplyser, at de udgåede stillingsbetegnelser vil blive fjernet, når han tilføjer en ny aktuel 

stillingsbetegnelse. Linket ’Redigér’ i øverste højre hjørne ved hver stillingsbetegnelse, er 
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fjernet, så det ikke er muligt at redigere de registrerede stillingsbetegnelser, og borgeren har kun 

mulighed for at tilføje en ny stillingsbetegnelse: 

 

 
 

 
Kendt problem 

Når borgeren tilføjer en ny stillingsbetegnelse, vil de udgåede stillingsbetegnelser fortsat blive vist. De 

fjernes først, når borgeren navigerer til en anden side og efterfølgende vender tilbage til ’Jeg søger job som’. 

 
Borgeren har både udgåede og aktuelle stillingsbetegnelser registreret  

Hvis borgeren har både udgåede og aktuelle stillingsbetegnelser registreret, vil knappen ’Tilføj 

job’ være omdøbt til ’Slet alle job med udgåede stillingsbetegnelser’. Borgeren kan således ikke 

registrere nye stillingsbetegnelser, før end de udgåede er slettet. Linket ’Redigér’ i øverste højre 

hjørne ved hver stillingsbetegnelse, er fjernet, så det ikke er muligt at redigere de registrerede 

stillingsbetegnelser, indtil de udgåede stillingsbetegnelser er slettet – se skærmdump på næste 

side.  
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