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Orientering om modernisering af it-porteføljen i  

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering   

 

 

Kære Beskæftigelsesudvalget  

Jeg vil gerne orientere om, at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) 

er ved at igangsætte et større it projekt om modernisering af STARs it-systemer. 

Projektet forventes gennemført fra 2022 til 2025. 

Moderniseringen omfatter følgende systemer, som tilsammen udgør grundlaget for 

en aktiv beskæftigelsespolitik: 

• Det Fælles Data Grundlag (DFDG), som er grundlaget for hele beskæftigelses-

økosystemet. DFDG sikrer realtidskommunikation mellem kommuner, a-kasser 

og borgere/virksomheder og har 6 mio. servicekald dagligt. 

• Jobnet/JobAG, Danmarks ”Moder-jobbank”, som understøtter match på ar-

bejdsmarkedet med 3 mio. besøg om måneden, 150.000 cv’er, 365.000 viste 

stillinger og 1,4 mio. cv-visninger om året. 

• VITAS, som understøtter lovmedholdelig og effektiv tværkommunal indsats af 

”støttet beskæftigelse”. VITAS har 250.000 virksomhedsplaceringer om året. 

• Det statistiske datavarehus/Jobindsats, som omfatter datagrundlag for policy og 

implementering og datadrevet grundlag for tilsyn med kommuner og a-kasser: 

Skærpet tilsyn, rådighedstilsyn mv. 

 

Disse centrale systemer er velfungerende, men gamle og konstant dyrere og svæ-

rere at vedligeholde, og der er derfor sidste år reserveret midler på finansloven til 

udmøntning i 2022-2025 til en gennemgribende modernisering, som nu sættes i 

gang. 

Formålet med projektet er at fremtidssikre systemunderstøttelsen af beskæftigelses-

indsatsen, at modernisere og forenkle systemerne og samle dem på en ny platform. 

Gamle teknologier udskiftes og skilles ad, så det fremover bliver lettere og billigere 

at vedligeholde dem inden for rammerne af STARs bevilling. STAR vil overgå til 

at anvende nye standardteknologier, som forventes at kunne reducere leverandør-
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afhængigheden. Samtidigt vil projektet gøre det lettere at understøtte nye politiske 

initiativer og gøre data mere tilgængelig.  

Projektet er overvejende en teknisk opgradering og omfatter ikke udvikling af ny 

funktionalitet. Ledige og virksomheder bliver, som brugere af selvbetjeningsløsnin-

gerne, derfor kun påvirket i begrænset omfang.  

Moderniseringsprojektet betyder, at STARs udviklingskapacitet i de mere intensive 

perioder vil være dedikeret til moderniseringen. It-understøttelsen af ny lovgivning 

vil derfor skulle samtænkes med moderniseringsprojektet. Det kan af samme grund 

ikke udelukkes, at den it-systemmæssige implementering af ny lovgivning kan tage 

længere tid end normalt. 

Endelig vil der være behov for tilpasninger i integrationerne med de eksterne syste-

mer, som kommuner og a-kasser bruger. STAR har løbende kontakt med leveran-

dørerne til kommuner og a-kasser. 

Jeg kan i øvrigt fortælle, at Statens It-råd har risikovurderet projektet til normal ri-

siko. 

Der er på FL2022 afsat en reservation til projektet, og det forventes, at Finansud-

valget i april godkender idriftsættelsen af projektet. Aktstykket vedlægges til Be-

skæftigelsesudvalgets orientering.  

Venlig hilsen 

 

Peter Hummelgaard 


