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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 Forbedrede søgninger til excel-ark 

I release 2022-2 den 13. juni 2022 blev der implementeret en ny søgemotor, der hen over 2022 

blev benyttet inden for flere og flere områder. I denne release implementeres søgemotoren i 

forbindelse med excel-udtræk, der hidtil har været tunge at danne, hvis de indeholdt for mange 

data. Ud over implementeringen er excel-arkene blevet udvidet, så de – ud over øvrige data – 

indeholder de samme oplysninger som vises i søgningen – dog fortsat ikke ikoner. Der er 

foretaget følgende ændringer i excelark i tilknytning til de enkelte søgeområder: 

 

 Søgning på ansøgninger som jobcenter er tilføjet kolonnen ’Region’. Det samme er 

tilfældet, når jobcentret søger på ansøgninger hos AA og ansøgninger på nationallisten. 

 Søgning på ansøgninger som virksomhed er tilføjet kolonnen ’Redigeret’ (dato for 

seneste redigering) 

 Søgning på bevillinger som både jobcenter og virksomhed er blevet tilføjet kolonnen 

’Bevillingsdato’. Det samme er tilfældet, når jobcentret søger på bevillinger hos AA  

 Søgning på tillægsbevillinger som jobcenter og virksomhed har fået tilføjet kolonnerne 

’Bevillingsdato’, ’Virksomhedens adresse’, ’CVR-nummer’, ’P-nr.’, 

’Virksomhedsunderskrift’ og ’Jobcenterunderskrift’ 

 Søgning på forlængelser som jobcenter har fået fjernet kolonnen ’Jobcenterunderskrift’. 

Det samme er tilfældet, når jobcentret søger på ansøgninger hos AA 

 Søgning på ophør som jobcenter har fået fjernet kolonnen ’Jobcenterunderskrift’. Det 

samme er tilfældet, når jobcentret søger på ansøgninger hos AA 

 Dannelse af excel via søgninger under fanen ’Søg’ har fået de samme ændringer, som 

beskrevet i ovenstående 

 Søgning på IGU-aftaler er ikke ændret 

1.2: Performanceforbedringer ved ’Vælg tidligere ansøgning’  

Nå en virksomhed eller et jobcenter/anden aktør via virksomhedssupport benyttede ’Vælg 

tidligere ansøgning’, tog det lang tid, inden der blev vist et resultat. Den nye søgemotor er 

ligeledes blevet implementeret i dette felt, hvilket betyder hurtigere resultater på søgningen. 

1.3: Sletning af team fejlede 

Hvis et team havde en registreret adresse, var det ikke muligt at slette teamet, før end adressen 

var slettet. Fejlen er rettet. 

1.4: Bilag om godkendelse forblev registreret på sagen, selvom underskriftsvinduet blev 

lukket 

Hvis et jobcenter uploadede et bilag til godkendelse, men efterfølgende afbrød handlingen, blev 

bilaget ved en fejl uploadet på sagen. Fejlen er rettet. 

1.5: Ændringer i udvidet filtrering under fanen ’Søg’ 

Under fanen ’Søg’ og ’Udvidet filtrering’ har det været muligt at søge på CPR-nummer i 

ansøgninger og bevillinger. Dette er af GDPR-mæssige hensyn ændret, så der fremadrettet kun 

kan søges på selve fødselsdatoen. Dette gælder for følgende brugere: 
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 Virksomheder 

 Jobcentre, når de foretager søgningen via virksomhedssupport 

 Anden aktør, når de foretager søgningen via virksomhedssupport 

 

Hjælpeteksten i søgefeltet er omdøbt  fra ’CPR-nummer’ til ’Fødselsdato (DDMMÅÅ)’. 

1.6. Tilretning af Frigiv/Overtag-funktionen 

Frigiv/Overtag-funktionen blev ikke vist på alle ordninger, og i nogle situationer blev den 

fejlagtigt vist i virksomhedssupport. Fejlene er rettet.  

1.7: Jobcenter og anden aktør skal aktivt vælge, om borgeren skal modtage brev om 

afvisning af ansøgning 

Flere jobcentre har efterlyst muligheden for aktivt selv at kunne tage stilling til, om der skal 

sendes et orienteringsbrev til borgeren ved afvisning af ansøgning om løntilskud, 

virksomhedspraktik og fleksjob. Dette er begrundet i, at det i nogle situationer ikke giver mening 

for borgeren at modtage dette brev – eksempelvis, hvis der er tale om en administrativ afvisning, 

hvor virksomheden efterfølgende skal indsende en ny korrekt ansøgning. Checkboksen ’Send en 

ansøgning om afgørelsen til borgerens digitale postkasse’ er således ændret fra at være default 

tilvalgt til nu at blive vist uden markering med flueben, når en øremærket ansøgning afvises: 

 

1.8: Underskrift med pen blev ikke fjernet, hvis ansøgningen blev trukket tilbage. 

Hvis en ansøgning via virksomhedspraktik blev underskrevet med pen og efterfølgende trukket 

tilbage, for på ny at blive underskrevet med pen, var det den første underskrift der blev vist på 

ansøgningen og ikke den nyeste underskrift. Fejlen er rettet. 

2. Løntilskud, virksomhedspraktik og voksenlærling 

2.1: Ansøgning godkendt med bilag manglede tidsangivelse for godkendelsen 

På ansøgninger om virksomhedspraktik, løntilskud og tilskud til voksenlærling, som 

virksomheden har godkendt via uploadet bilag, manglende oplysning om dato og klokkeslæt for 

godkendelsen under ’Underskrevet af’. Fejlen er rettet. 

2.2: Tekstændring i overskriften på ansøgning, bevilling og forlængelse for voksenlærling 

Efter ønske fra jobcentre er der sket en tekstændring til ordningen vedrørende voksenlærling: 

 

 ’Ansøgning om voksenlærling’ er ændret til ’Ansøgning om tilskud til voksenlærling’ 
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 ’Bevilling af voksenlærling’ er ændret til ’Bevilling af tilskud til voksenlærling’ 

 ’Forlængelse af bevilling af voksenlærling’ er ændret til ’Forlængelse af bevilling om 

tilskud til voksenlærling’. 

2.3: Nedlæggelse af bevilling i status ’Afventer godkendelse hos virksomhed’ dannede ikke 

besked til jobcentret 

Der blev ikke dannet webservicebesked (WSRM) til jobcentret, hvis en bevilling af 

virksomhedspraktik, løntilskud eller tilskud til voksenlærling i status ’Afventer godkendelse hos 

virksomhed’ blev nedlagt af jobcentret. Fejlen er rettet. 

3. Fleksjob og jobrotation 

3.1: Excel-udtræk over bevillinger manglede stillingsbetegnelser ved fleksjob 

Når jobcentret dannede et excel-udtræk bevillingslisten, manglede stillingsbetegnelsen for 

fleksjobbevillinger i kolonnen ’Stillingsbeskrivelse’. Fejlen er rettet. 

3.2: Jobcenter kunne ikke aflæse borgeroplysninger på overflyttet fleksjobsag 

I release 2022-4 den 5. december 2022 blev det muligt at overføre en fleksjobvurdering til et 

andet jobcenter, men det modtagende jobcenter kunne ikke se oplysningerne om borgeren, da de 

fik vist beskeden, ’Tilhører en anden kommune’. Fejlen er rettet, og det modtagende jobcenter 

vil kunne aflæse data på ansøgning, tilbud og vurdering. 

3.3: Fleksjob fjernet som filtreringskriterie under ’Forlængelser/revurdering’ 

Fleksjob er fjernet, som et muligt filtreringsvalg i kolonnen ’Ordning’, på listen over 

’Forlængelser/revurdering’, da det ikke er muligt at registrere forlængelse på fleksjob. 

3.4: Brugergrænseflade for fordelingsregler er tilrettet i forhold til valgmulighederne 

Når jobcentre opsatte fordelingsregler for fleksjob og jobrotation, var det muligt at sætte kriterier 

op, der ikke kunne tages højde for, når reglen blev taget i brug. ’Administration af 

fordelingsregler’ er derfor ændret, så siden kun viser de kriterier, der kan benyttes, når der skal 

opsættes fordelingsregler for ordningerne fleksjob og jobrotation: 

 

 

3.5: Automatisk overflytning af fleksjobansøgning til jobcenter 

Ansøgninger overflyttes automatisk til jobcentret, når de via AA-listen har godkendt en 

ansøgning. Det skete imidlertid ikke for fleksjobansøgninger. Fejlen er rettet. 
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4. Kompenserende ordninger (mentor, hjælpemiddel og personlig assistent) 

4.1: Bilag om godkendelse forblev på sagen på trods af underskrift med pen 

Når et jobcenter uploadede et bilag til godkendelse via 'Godkend med bilag', og efterfølgende 

valgte at underskrive med pen, blev bilaget ved en fejl uploadet på sagen. Fejlen er rettet.  
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