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Folketingsmedlem Anders Samuelsen (LA) har den 9. juni 2010 stillet følgende 
spørgsmål nr. S 2392, som hermed besvares.

Spørgsmål nr. S 2392:
”Hvordan forholder ministeren sig til, at Arbejdsmarkedsstyrelsens jobportal, 
www.jobnet.dk, vil udøve konkurrenceforvridende politik over for det private 
erhvervsliv - herunder børsnoterede virksomheder - ved at crawle samtlige danske 
hjemmesider med job?”

Endeligt svar:
Det er blandt andet jobcentrenes opgave - og var tidligere Arbejdsformidlingens 
opgave - at videreformidle job og stillingsopslag til ledige og andre jobsøgende. 
Sådan har det altid været. Førhen skete det manuelt ved at klippe jobannoncer ud 
og sætte dem op på væggen eller ved at genindtaste de udklippede annoncer i eget 
it-system. 

Alle ledige skal gå på Jobnet, og derfor ønskes det at tilbyde både ledige og andre 
jobsøgende en service, der giver så godt et overblik over ledige stillinger på nettet 
som muligt.

For at skabe mest mulig værdi skal Jobnet som øvrige brugervendte portaler følge 
med tiden og den teknologiske udvikling. Med det igangsatte udbud ønskes således 
at raffinere tidligere tiders annonceudklip og i stedet crawle stillingsannoncer og 
vise link til disse på Jobnet - sådan som flere andre jobbanker nu gør. Dermed kan 
Jobnet omkostningseffektivt bidrage til at skabe den gennemsigtighed på arbejds-
markedet, der er målet, så Jobnet af brugerne opleves som en sammenhængende, 
effektiv og helstøbt jobportal.

Den planlagte løsning hænger således naturligt sammen med jobcentrenes opgaver 
og med Jobnets overordnede formål, som er at skabe gennemsigtighed på arbejds-
markedet, så jobsøgere og arbejdsgivere - på tværs af jobcentergrænser, faggrænser 
og brancher - kan få overblik over udbudte stillinger og udbudte kompetencer i en 
landsdækkende løsning med henblik på at optimere rekrutteringen og minimere 
tidsrummet, hvor ledige er på offentlig forsørgelse. Med Jobnet stilles vederlagsfri 
formidling uafhængig af særinteresser til rådighed for hele landets borgere, således 
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som det er forudsat i ILO-konventionen. Stort set alle EU-lande har tilsvarende 
jobbanker.

Jobnet er endvidere omdrejningspunktet for selvbetjening for borgere på overfør-
selsindkomster. Det gælder f.eks. til- og afmelding som dagpengemodtager og kon-
tanthjælpsmodtager, selvregistrering af CV, syge-, rask- og feriemelding og siden 
2008 den obligatoriske, ugentlige bekræftelse af at være aktivt jobsøgende. 

Jobnet startede i 2003, og udviklingen har siden vist, at der er plads til rigtig mange 
jobbanker i Danmark. Flere jobbanker crawler i dag jobannoncer fra nettet og flere 
jobbanker vil formentlig melde sig på banen for netop at give jobsøgeren det bedst 
mulige overblik. 

Arbejdsmarkedsstyrelsen videregiver alle jobannoncer på Jobnet frit til alle andre 
jobbanker, som ønsker at vise dem. 

Al udvikling og vedligeholdelse af Jobnet varetages af private it-leverandører, se-
nest konkurrenceudsat gennem EU-rammeudbud i 2007. Arbejdsmarkedsstyrelsen 
konkurrenceudsætter alle ydelser, stiller gennem udbud private leverandører lige -
og udveksler gratis data med alle, der ønsker det, herunder en lang række private 
job- og CV-banker.

Den nye løsning på Jobnet vil alt andet lige give mere trafik til jobbanker, der har 
egne (altså ikke-crawlede) jobannoncer. Hvis der er virksomheder eller jobbanker, 
der ikke ønsker, at Jobnet linker til deres jobannoncer, vil dette selvfølgelig ikke 
ske.

Venlig hilsen

Inger Støjberg


