IT-Nyhedsbrev til jobcentre
18. nyhedsbrev, 2019

Release 2019-4

Forenkling af Lov om aktiv beskæftigelsesindsats’ betydning for Jobnet,
DFDG og VITAS
I dette nyhedsbrev præsenteres release 2019-4, der handler om de tilpasninger af it-understøttelsen, som
idriftsættes den 7. december 2019 med henblik på at understøtte implementeringen af den forenkling af Lov om
aktiv beskæftigelsesindsats, LAB, som formelt træder i kraft den 1. januar 2020.
STAR vil i andet regi informere jobentre og kommuner direkte om den mere formelle udstedelse af de regler og
vejledninger, som skal understøtte og udmønte de nye regler, og som formelt skal udstedes efter den høringsproces,
der har været gennemført i efteråret. STAR vil også udsende et brev til landets jobcentre, som mere generelt
orienterer om konsekvenserne af, at it-understøttelsen af LAB releases den 7. december, selvom de nye regler først
træder i kraft den 1. januar 2020
På Jobnet og DFDG udvikles en række nye elementer og visuelle ændringer mhp. at give bedre overblik og inkludere
borgerne i deres egen indsats. Der er indført en ny menustruktur på Jobnet, som gør det nemmere for brugere at
navigere rundt på Jobnet. STAR har udviklet en digital rehabiliteringsplan, der fornyes med Min Plan 2.0, hvor
borgeren kan følge sin sag løbende og dermed understøttes i at tage aktiv del i sit eget forløb. I tråd hermed vil det i
fremtiden blive obligatorisk for relevante målgrupper selv at booke samtaler med jobcentret.
Et andet vigtigt element i denne release er understøttelsen af det politisk aftalte forsøg med mere ansvar til a
kasserne, som betyder, at ni udvalgte a-kasser i hele eller dele af landet får hovedansvaret for kontaktforløbet med
deres forsikrede ledige medlemmer i de tre første måneder af ledighedsforløbet for den enkelte. Med henblik på at
understøtte dette forsøg, er en række registreringsmuligheder blevet etableret eller gjort tilgængelige for a
kasserne, således, at der kan være transparens om hvem, som er omfattet af forsøget, og hvilken indsats (primært
samtaler) de får i forsøgsperioden.
Herudover releases en række ændringer til VITAS i løbet af december, der blandt andet udvides med nye ordninger,
funktioner og valideringer således, at eksisterende ordninger tilpasses de nye harmoniserede LAB-regler. På
baggrund af e-indkomst idriftsættes der en automatiseret understøttelse af opgørelsen af antal ordinært ansatte,
ifm. dokumentationen for overholdelse af merbeskæftigelses- og rimelighedskravet jf. LAB.
2019-4 medfører flere og mindre forandringer, som vil blive uddybet i nyhedsbrevet. Det skal desuden bemærkes, at
STAR udsender en særskilt brugervejledning til Min Plan, forud for release 2019-4.
Med venlig hilsen
Mette Jørgensen
Kontorchef
Digitalisering og Support
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Overordnet om releasen
Release 2019-4 rummer idriftsættelsen af de fleste udviklingsopgaver, som forenklingen af LAB
har medført. Derfor er der sket ændringer i rigtig mange af nøgleværktøjerne på Jobnet

DFDG

Forsøg med mere ansvar til a-kasser

Relevant for
Jobcenterchefer
Administrative
medarbejdere
Virksomhedskonsulenter

Fra 1. januar 2020 får udvalgte a-kasser i en fireårig periode ansvaret for kontaktforløbet for
dagpengemodtagere i opsigelsesperioden og de første tre måneder af ledighedsperioden.
Det er politisk fastsat, at initiativet skal omfatte minimum 25 pct. af de nyindplacerede på
dagpenge årligt, og med det udgangspunkt er ni a-kasser blevet udvalgt til at gennemføre
forsøget i hele eller dele af landet. Der kan læses mere om forsøget på STAR.dk.

Jobkonsulenter beskæftiget
med:
Dagpengemodtagere

Initiativet bliver it-understøttet med funktionalitet, hvor a-kasserne får mulighed for og skal
registrere hvilke ledige, der er omfattet af forsøget, og hvilke som skal modtage sit
kontaktforløb i jobcenteret. Disse registreringer kan ses i jobcentrene. Jobcentrene vil
således løbende kunne følge, hvilke ledige der er omfattet af forsøget og skal have deres
kontaktforløb i a-kassen.
Herudover får a-kasserne adgang til en række registreringsmuligheder, som jobcentrene har i
dag. Det er f.eks. afholdelse af jobsamtaler, angivelse af beskæftigelsesmål, fravær og
fritagelser, særlige aktiviteter i Min Plan m.v.
A-kasserne skal kunne afholde første fælles samtaler, hvor jobcentret kan deltage. Der bliver
her mulighed for, at jobcentrene kan oplyse om de deltager i den første fælles samtale.

Jobnet

Ny menustruktur på Jobnet

Relevant for
Jobcenterchefer
Administrative
medarbejdere
Virksomhedskonsulenter

Hidtil har Jobnet haft dobbelt menustruktur med mange synlige menupunkter, der førte til de
enkelte redskaber, uden at det blev forklaret, hvad redskaberne skulle bruges til. Der var
mange motiverende notifikationer, og på mange sider har højre spalte været fyldt med
synlige informationer. Brugerfladen kunne med fordel optimeres til gavn for brugerne.

Jobkonsulenter beskæftiget
med:
Alle kontakt- og målgrupper

Ny menustruktur
I den nye menustruktur tilbydes brugeren i stedet færre overordnede menupunkter, som
fører til hver sin menuside, hvor de enkelte redskaber præsenteres med en kort forklaring.
Samtidig er højrespalten forenklet, så der i stedet for mange informationer findes små foldind og fold-ud bokse med overskrifter på. Dem kan brugeren vælge at åbne, hvis
vedkommende har behov for informationen, men ellers forstyrrer de ikke øjet. De små bokse
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er i hovedreglen lukkede, når brugeren åbner en side - dog ikke de informationer, der
handler om borgerens status og CV-status.
Strukturen er som følgende: Efter log-in lander brugeren på Forsiden (tidligere Min side). Der
er ikke ændret ved indholdet af denne side bortset fra, at der er færre menupunkter at tage
stilling til, når brugeren skal arbejde videre. Højre spalte består af folde-ind og folde ud
bokse. De tre menupunkter er cirklet ind her:





Menupunktet Jobsøgning fører til en menuside med redskaber, som har med jobsøgning
at gøre
Menupunktet Planer og aftaler fører til en menuside med redskaber, som har med
borgerens interaktion med systemet at gøre
Endvidere udgør brugerens navn et menupunkt, som fører til redskaber, hvor brugeren
kan lave Brugerindstillinger.
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Figur 2 viser et eksempel på en menuside, nemlig menusiden Jobsøgning, hvorfra brugeren
kan klikke videre til det relevante værktøj og samtidig får en kort forklaring på, hvad
redskabet skal anvendes til.

Ændring af Favoritjob
I Find job på Jobnet kan brugerne gemme et stillingsopslag som et ”Favoritjob”, hvis de gerne
vil se lidt mere på et opslag senere, før de evt. vælger at gemme det i sin Joblog.
På Find job er der et nyt link til Gemte Job, så man hurtigt kan genfinde dem, man allerede
har gemt med henblik på at se nærmere på dem.
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Jobnet og DFDG

Digital rehabiliteringsplan

Relevant for
Jobcenterchefer
Administrative
medarbejdere
Virksomhedskonsulenter

Der er på baggrund af det reviderede koncept for rehabiliteringsplanen udviklet en digital
understøttelse af rehabiliteringsplanens grundelementer for borgeren på Jobnet.
Målgruppen er borgere, der skal have deres sag behandlet i rehabiliteringsteamet. Der er
således tale om borgere, der er i målgruppen for jobafklaringsforløb, ressourceforløb,
fleksjob og førtidspension. Det vil være muligt for borgerne at tilgå de borgerrettede
forberedende dokumenter på Jobnet, herunder et CV og et spørgeskema ”Min Situation”,
som via systematiske spørgsmål afdækker borgerens samlede situation. Borgeren kan således
følge sin sag fra den forberedende del udarbejdes i samarbejde med sagsbehandleren, til at
borgeren skal i rehabiliteringsteamet og får en indstilling og til, at borgeren får en indsatsdel i
form af Min Plan.
Det vil være sagsbehandleren, der sammen med borger beslutter, om borger skal tilgå
rehabiliteringsforløbet via Jobnet, og sagsbehandler laver en markering i fagsystemet til
formålet. Borger vil herefter få en særskilt fane på Jobnet ”Min sag til teamet”

Jobkonsulenter beskæftiget
med:
Alle kontakt- og målgrupper
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På nuværende tidspunkt er det kun Fasit-brugere, der kan gøre brug af løsningen. KMD
arbejder på at implementere løsningen.
STAR har siden marts kørt et pilot med ni Schultz kommuner vedr. bruge af digital
rehabiliteringsplan. De foreløbige erfaringer er positive og viser, at borger i høj grad selv er i
stand til at bidrage aktivt til at udfylde de borgerrettede elementer på Jobnet til brug for
rehabiliteringsteamet.
STAR er i gang med at udarbejde vejledningsmateriale, som beskriver, hvordan der arbejdes
med de forskellige dele af den digitale rehabiliteringsplan på Jobnet.

Jobnet og DFDG

Relevant for
Jobcenterchefer
Administrative
medarbejdere
Virksomhedskonsulen-ter

Jobkonsulenter beskæftiget
med:
Alle kontakt- og målgrupper

Min Plan 2.0
Formålet med Min Plan 2.0 er at skabe fælles retning og fokus i samarbejdet mellem
borgeren og jobcenteret.
Planen skal give borgeren overblik over:


Hvad der er borgerens mål (jobmål/uddannelsesmål),



hvilke aftaler der er indgået for at nå hen til målet mellem borger og jobcenter/a
kasse,



og hvad der er status for den igangværende og den afsluttede indsats

Med Min Plan 2.0 tilsigtes en fornyelse af planen, så den i højere grad understøtter
borgerens aktive deltagelse i egen sag ved at give et samlet overblik over mål, aftaler og
indsatser. Min Plan er en personlig plan, som tager udgangspunkt i borgerens aktuelle
situation. Planen er fleksibel i den forstand, at den dels består af elementer, der altid vil indgå
i en plan (fx mål), og dels af elementer og felter, der kan variere ift. borgerens situation. Det
er som hidtil kun sagsbehandleren, der kan oprette, skrive og opdatere Min Plan.

Eksempel på Min Plan for dagpengemodtagere ses på næste side.
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I forbindelse med forenkling af LAB foretages der også en række ændringer, der vedrører Min
Plan.
Herudover kan Min Plan ikke længere bruges som det formelle afgørelsesgrundlag over for
borgerne, som derfor i stedet skal have afgørelser inklusiv regelgrundlag og klagevejledning
hertil i deres e-boks. Denne ændring og en angivelse af, hvilke afgørelser og handlinger, der
ikke længere kan kommunikeres gennem Min Plan, er beskrevet nærmere i den
startvejledning til den nye LAB, som STAR udsender inden lovens ikrafttræden.
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Derudover foretages en designmæssig forenkling og styrkelse af Min Plan på Jobnet med
henblik på at gøre det lettere for borgeren at få et hurtigt overblik over egen indsats. Denne
forenkling indebærer blandt andet:
•
•
•
•
•
•
•
•

At alle indsatser og aftaler vises på en tidslinje i Min Plan. Der er også mulighed for
en detaljevisning
En opdateret PDF af Min Plan, så den i højere grad ligner det, borgeren ser på Jobnet,
herunder anvender samme begreber
Et nyt statusfelt (løbende og afsluttende), der kan og skal bruges til at følge op på de
iværksatte indsatser
At den hidtil påkrævede mentorkontakt afskaffes, da de samme oplysninger vises i
Min Plan
At personlig assistance og hjælpemidler vises i Min Plan
At jobmål skal angives anderledes for de stærke målgrupper
At planbeskrivelsen for de stærke målgrupper udgår
At borgere ikke længere skal kvittere for at have læst Min Plan og de løbende
ændringer

Ovenstående ændringer beskrives mere dybdegående i kommende release-notes.
STAR er i gang med at udarbejde en mere detaljeret brugervejledning til Min Plan, som er
rettet mod den fagprofessionelle i jobcenter og a-kasse. Brugervejledningen vil beskrive
intentionerne med de enkelte felter i Min Plan samt, hvilke felter det er muligt at arbejde i
som jobcenter- eller a-kassemedarbejder.
Brugervejledningen forventes at blive offentliggjort på bl.a. STAR´s hjemmeside.

Jobnet og DFDG

Obligatorisk selvbooking for flere målgrupper

Relevant for
Jobcenterchefer
Administrative
medarbejdere
Virksomhedskonsulenter

Fra 1. januar 2020 skal jobparate kontanthjælpsmodtagere, jobparate modtagere af
integrationsydelse, som ikke er omfattet af integrationsprogrammet, åbenlyst
uddannelsesparate, sygedagpengemodtagere og sygemeldte i jobafklaringsforløb selv booke
samtalerne med jobcentret. Reglerne gælder allerede på dagpengeområdet.

Jobkonsulenter beskæftiget
med:
Alle kontakt- og målgrupper

Den grundlæggende it-understøttelse af denne ændring er allerede etableret. Personer i
målgrupperne kan således i dag booke samtaler på Jobnet, og jobcentret kan oprette frister
for næste samtale.
Som noget nyt kommer de samme fritagelser for selvbooking, som gælder for
dagpengemodtagere. Det er f.eks. muligt at blive fritaget, hvis man har ringe it-kundskaber,
betydelige sprogbarrierer eller funktionsnedsættelse.
Hvis en person ikke får booket inden for fristen, bliver personen bedt om at booke en
samtale næste gang, personen kommer på Jobnet.
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Fritagelse og
fravær

Mindre intensiv indsats- og standby-ordningen

Relevant for
Jobcenterchefer

Reglerne om mindre intensiv indsats og stand by udvides, jf. "Aftale om en forenklet
beskæftigelsesindsats", til flere målgrupper.

Jobkonsulenter beskæftiget
med:
Alle kontakt- og målgrupper

For at kunne fordele LAB-udviklingsopgaverne over flere releases blev valideringsreglerne i
DFDG ift. registrering af mindre intensiv indsats samt standby løsnet allerede i release 2019-1
(marts 2019). Det vil sige, at fraværs- og fritagelsesregistreringerne rent teknisk kunne
registreres på de yderligere målgrupper, der følger af "Aftale om en forenklet
beskæftigelsesindsats".
Registreringen efter de materielle regler må derfor finde sted ved ikrafttrædelsen af lov om
en aktiv beskæftigelsesindsats 1. januar 2020.
”Brugervejledning til registrering af fravær og fritagelser med start- og slutdatoregler”, vil i
denne forbindelse også blive opdateret.

Dagpengetællere
Relevant for
Jobcenterchefer
Jobkonsulenter beskæftiget
med:
Dagpengemodtagere

Dagpengetæller
Det visuelle onlineredskab på Jobnet målrettet mod dagpengemodtagere, som blev
implementeret i juli 2017, bliver udvidet med et overblik over muligheden for at generhverve
retten til supplerende dagpenge samt mulighed for at forlænge perioden med supplerende
dagpenge.
Visningerne vil kunne blive vist på Jobnet, når det er relevant for den enkelte borger. Det
konkrete visningstidspunkt afhænger af, hvornår den enkelte a-kasse opgør og indberetter
oplysninger til disse tællere. Typisk vil det være omkring tidspunktet, hvor personen har
brugt omkring 22 uger af retten til supplerende dagpenge.
Mere konkret har STAR udviklet:
 En visning, som illustrerer, hvor meget arbejde, der mangler for at kunne genoptjene
retten til en ny periode med supplerende dagpenge.
 En visning som illustrerer, hvor meget arbejde, der mangler for at kunne forlænge
perioden med ret til supplerende dagpenge.
 Hvis borgeren bruger af sin optjente ret til forlængelse, vil borgeren også kunne følge
med i sit forbrug af forlængelsen, samt eventuel mulighed for at optjene yderligere
forlængelse.
De grafiske visninger illustrerer den enkelte borgers situation på baggrund af a-kassens
seneste behandling og indberetning af data. Det medfører, at billederne er lidt bagud i
forhold til borgerens aktuelle situation, og det er derfor tydeligt anført for borgeren, hvornår
data sidst er opdateret.
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Dialogmodulet
Relevant for
Jobcenterchefer

Jobkonsulenter beskæftiget
med:
Alle kontakt- og målgrupper

Borgerens beskedbakke på Jobnet
Der er foretaget en mindre tilpasning af visningen for en sagsbehandler af borgerens
beskedbakke.
Ændringerne har medført en præcisering af, at en sagsbehandler kun kan få adgang til
indholdet af en borgers besked, hvis myndigheden, som sagsbehandleren er tilknyttet, enten
selv er afsender eller er modtager af beskeden.
For øvrige beskeder vil sagsbehandleren ikke have adgang til indholdet af beskeden, men
derimod vil sagsbehandleren få følgende besked ”Du må ikke få adgang til indholdet i denne
besked. Det skyldes reglerne om brevhemmelig i Straffeloven.”

Jobnets
Administrationsportal

Historik for login på Jobnet, CV-søgbarhed og ændringer i
’Jeg sçger job som’

Relevant for
Jobcenterchefer
Administrative
medarbejdere

Den sagsbehandlervendte del af Jobnet, Jobnets Administrationsportal, lukkes ved 2019-4
releasen.

Jobkonsulenter beskæftiget
med:
Dagpengemodtagere,
jobparate og åbenlyst
uddannelsesparate

I Jobnets Administrationsportal har der ved login via Arbejdsmarkedsportalen været adgang
til historik-visninger for




Borgers login på Jobnet
CV-søgbarhed
Borgers ændringer i ’Jeg søger job som’

Disse oplysninger er også tilgængelige for jobcentre i dag via sagsbehandlerlogin til den
borgervendte del af Jobnet.
Oplysningerne serviceudstilles ligeledes fra Jobnet således, at de kan være tilgængelige i
jobcentrets eget fagsystem i det omfang, dette system har valgt at integrere til
serviceudstillingen af disse oplysninger.

CV til alle

Alle skal have et CV – fase 1

Relevant for
Jobcenterchefer
Administrative
medarbejdere
Virksomhedskonsulenter

Fra den 1. januar 2020 skal alle ledige registrere CV-oplysninger på Jobnet. Dette kan enten
ske i ”Mit CV” eller i ”Præsentations-CV”.

Jobkonsulenter beskæftiget
med:
Alle kontakt- og målgrupper

Ledige med krav til søgbarhed for arbejdsgivere, skal udfylde ”Mit CV”. For ledige, hvor der
ikke er krav om arbejdsgiver søgbarhed, kan benyttes Præsentations CV. Til fremsøgning af
en borgers ”Præsentations-CV” kan sagsbehandleren bruge sagsbehandler login til Jobnet,
som blev releaset i 2019-1, hvor de kan logge ind på Jobnet med en særlig sagsbehandler
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loginside med en medarbejdersignatur. Adgangen giver mulighed for at se Jobnet, som
borgeren ser det. For at få vist en borgers ”Præsentations-CV” på Jobnet, skal
sagsbehandleren indtaste borgerens CPR-nummer. Det vil være synligt for borgeren via login
historikken, hvem og hvornår en sagsbehandler har været logget ind på borgerens Jobnet.
Der vil være oplysninger om navn på sagsbehandleren, samt hvilken organisation
vedkommende kommer fra.

Tjob-knap
forsvinder
Relevant for
Jobcenterchefer
Administrative
medarbejdere
Virksomhedskonsulenter
Jobkonsulenter beskæftiget
med:
Dagpengemodtagere
Jobparate
kontanthjælpsmodtagere
Åbenlyst uddannelsesparate
Uddannelsesparate
kontanthjælpsmodtagere

Kravet om ”Tjek af Jobforslag” forsvinder
Kravet om, at den ledige mindst hver 7. dag skal tjekke jobforslag på Jobnet, afskaffes.
Det er fremover nok, at den lediges aktive jobsøgning dokumenteres ved registrering af
jobsøgningsaktiviteter i joblog mv.
Til erstatning for knappen til ”Tjek af jobforslag”, kommer en blå info-boks, som fortæller, at
der ikke længere er pligt til denne registrering. Boksen viser desuden antallet af relevante
jobforslag til den ledige.
Den digitale løsning, som understøtter afskaffelsen af ”Tjek af jobforslag” idriftsættes med
virkning fra den 7. december 2019.
Fra den 7. december 2019 vil der dermed ikke være mulighed for eller krav om at tjekke
jobforslag på Jobnet, og der vil heller ikke kunne ske en afmelding som følge af manglende
”Tjek af jobforslag”.

Ny kontaktgruppe

Integrationsydelse erstattes af selvforsørgelses- og
hjemrejseydelse og overgangsydelse

Relevant for
Jobcenterchefer
Administrative
medarbejdere

Med Udlændinge- og Integrationsministeriets lov nr. 174 af 27. februar 2019 er der som
opfølgning på finanslovsaftalen for 2019 foretaget en række ændringer i bl.a.
integrationsloven og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Jobkonsulenter beskæftiget
med:
Selvforsørgelses- og
hjemrejseydelsesmodtagere
og
overgangsydelsesmodtagere

Ændringerne omfatter bl.a., at betegnelsen »integrationsprogram« er ændret til
»selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram« (fra 1. juli 2019) og
betegnelsen »integrationskontrakt« er ændret til »kontrakt« (fra 1. marts 2019).
1. januar 2020 ændres integrationsydelse til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og
overgangsydelse. Det giver anledning til ændringer i kodelister (for bl.a. kontaktgrupper,
fravær- og fritagelser og tilmeldekategorier) og en ny kontaktgruppe, der kommer til at
omfatte personer, der modtager overgangsydelse efter integrationsloven (Andre
familiesammenførte udlændinge omfattet af introduktionsprogrammet efter
integrationsloven § 16, stk. 2).
Der foretages ikke i DFDG en automatisk konvertering af personer ind i den nye
kontaktgruppe. Det forventes, at sagsbehandlere i jobcentret i løbet af 1. kvartal 2020 selv
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registrerer de berørte personer i relevante kontaktgrupper, når integrationsydelse erstattes
af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse hhv. overgangsydelse.

Flere ordninger i
VITAS
Relevant for
Jobcenterchefer
Administrative
medarbejdere
Virksomhedskonsulenter
Jobkonsulenter beskæftiget
med:
Alle kontakt- og målgrupper

VITAS udvides med flere ordninger og harmoniseres til den
nye lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
Som følge af LAB udvides VITAS med følgende ordninger:





Fleksjob
Mentor
Personlig assistance
Hjælpemidler

Fleksjob blev idriftsat den 15. november 2019, Mentor og Personlig Assistance idriftsættes i
løbet af december, mens Hjælpemidler idriftsættes 2. januar 2020.
Fleksjob er bygget op over samme skabelon, som de eksisterende ordninger i VITAS
(løntilskud, virksomhedspraktik og voksenlærlinge). Det er således muligt for virksomhederne
at ansøge om etablering af fleksjob gennem VITAS og for jobcentrene at vurdere ansøgningen
og sende en bevilling til godkendelse hos virksomheden via VITAS.
Mentor, hjælpemidler og personlig assistance er udviklet, så VITAS alene udstiller et
vurderings- og bevillingsmodul for jobcentrene. Det vil ikke være muligt for virksomhederne
at oprette en ansøgning om disse ordninger via VITAS. Jobcentrene kan oprette en bevilling
og sende den til godkendelse hos virksomheden i VITAS på samme måde som de ordninger,
der allerede findes i VITAS i dag.
Derudover vil VITAS blive harmoniseret til den nye Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, der
træder i kraft 1. januar 2020. Dette idriftsættes i VITAS fra d. 2. januar 2020 (som er den
første arbejdsdag efter 1. januar).
Webserviceudstillingen for de nye ordninger i VITAS til de kommunale
sagsbehandlingssystemer er under udvikling og vil være en del af releasen, der ligger i 2020
1, dvs. med release d. 16. marts 2020.
Det fremgår af LAB, at VITAS også skal udvides med jobrotation. Ordingen bliver tilgængelig i
VITAS med 2020-1-releasen.

Side 12 af 15

Automatisering
af VITAS
Relevant for
Jobcenterchefer
Administrative
medarbejdere
Virksomheder
Jobkonsulenter beskæftiget
med:
Selvforsørgelses- og
hjemrejseydelsesmodtagere
og
overgangsydelsesmodtagere

Automatisering af VITAS’ Merbeskæftigelses- og
rimelighedskravene for lønstilskud og virksomhedspraktik
Som følge af LAB, foretages en automatisering af understøttelsen af opgørelsen af antal
ordinært ansatte i relation til dokumentationen for overholdelse af merbeskæftigelses- og
rimelighedskravet. Det betyder, at virksomhederne i VIT!S’ ansøgningsskemaer til løntilskud
og virksomhedspraktik, præsenteres for en række datasæt, der er trukket ud af e
indkomstregistret, i forbindelse med antallet af ordinære ansatte.
Forenklingen betyder:
 At opgørelsen af antallet af ordinært ansatte skal angives som fuldtidspersoner opgjort
som brøkdele af årsværk, både mht. merbeskæftigelses- og rimelighedskravet
 At opgørelsen af personer i støttet beskæftigelse ændres til fuldtidspersoner, således at
de samme begreber anvendes ved opgørelsen af ordinært ansatte såvel som for personer
i støttet beskæftigelse.
 Ifm. merbeskæftigelseskravet opgøres der for private virksomheder med CVR-nummer
(implementeret pr. 1/7-2019, jf. EU-krav), mens kravet for offentlige virksomheder
opgøres med P.nr. niveau
 Ifm. merbeskæftigelseskravet afskaffes reglen om, at ansættelse med løntilskud ikke må
ske i en stilling, der er blevet ledig ved afskedigelse eller fratrædelse af en ansat uden
støtte inden for de foregående 3 måneder
 På baggrund af rimelighedskravet ændres opgørelsen fra at udgøre gennemsnittet for de
seneste 3 mdr. til gennemsnittet for de seneste 4. mdr.
 Muligheden for at foretage en anden afgrænsning af virksomheden, såfremt der er
enighed mellem arbejdsgiver og ansatte, afskaffes
 Reglen om, at det alligevel betragtes som en nettoudvidelse, hvis personen, der ansættes
med løntilskud, afløser en fastansat, der er på orlov efter lov om værnepligtsorlov mv.,
afskaffes
 Reglen om, at revalidender, førtidspensionister og handicappede kan opfylde
merbeskæftigelseskravet, hvis en given stilling er blevet ledig som følge af frivillig afgang,
afgang på grund af alder, frivillig reduktion af arbejdstiden eller afskedigelse på grund af
forseelse, afskaffes
 Der i forbindelse med drøftelse af medarbejderne på arbejdspladsen skal være en
tillidsrepræsentant for den relevante faggruppe på p-nr-niveau, som skal inddrages. Hvis
ikke skal en tillidsrepræsentant på CVR-niveau inddrages. Findes en sådan person ikke,
skal det være en medarbejderrepræsentant på P-nr. niveau.
Ændringen vedrørende automatisering af VIT!S’ merbeskæftigelses- og rimelighedskrav
træder i kraft d. 2. januar 2020.
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Mindre ændringer

Mindre ændringer

Relevant for
Jobcenterchefer
Administrative
medarbejdere

I forbindelse med ikrafttrædelse LAB foretages følgende mindre ændringer:
 Ophævelse af reglerne om match-vurdering for fleksjobvisiterede og
revalidender/forrevalidender.
Det betyder, at sagsbehandlere ikke længere skal kategorisere de nævnte grupper i
matchkategori 1, 2 og 3.

Jobkonsulenter beskæftiget
med:
Alle kontakt- og målgrupper

Reglerne ophæves ved bekendtgørelsesændring pr. 9. december 2019.
 Reglerne om CV-samtaler for ledige fleksjobvisiterede udgår.
Det betyder, at sagsbehandlere ikke længere kan registrere indkaldelser til CV-samtaler eller
afholdte CV-samtaler for denne målgruppe.
 Puljen til 6 ugers jobrettet uddannelse ud over 6 uger afskaffes
Det betyder, at sagsbehandler ikke længere kan oprette uddannelser med denne
bevillingsramme.





Målgruppen beskæftigede, selvforsørgede skal visiteres som enten jobparat eller
aktivitetsparate
Dette sker for, at sikre valideringer i forhold til hvilke tilbud/varigheder, der kan gives til
denne målgruppe, så en sagsbehandler får hjælp af it-systemerne til at give tilbud i
overensstemmelse med reglerne.
Personer i målgruppen vil fra idriftsættelsen af releasen fremgå uden visitering indtil
sagsbehandler registrerer en visitering.
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På vej i 2020-1 og 2020-2
Indholdet af de kommende releases kan ændre sig som følge af bl.a. udfordringer i
forbindelse med juridiske/forretningsmæssige afklaringer eller it-udviklingen, samt
ændrede prioriteringer eller nye politiske beslutninger og aftaler. Derfor kan det endelige
indhold af de kommende releases afvige fra, hvad der på nuværende tidspunkt er planlagt
og beskrevet i teksterne herunder.
2020-1 - i drift den 16.03.2020
I release 2020-1 arbejdes der på at få den sidste del af LAB færdig, nemlig VITAS
jobrotation, der træder i kraft 1. april 2020. Derudover arbejdes der på en forenkling af
Jobloggen. Endvidere sker der en udvidelse af Min Plan, der også skal kunne indeholde
strukturerede data om social- og sundhedsindsatser.
2020-2 - i drift den 15.06.2020
Det er forventningen, at der i denne release skal udvikles en løsning til sagsbehandlere i
a-kasser, som tilsvarende jobcentrene, også skal have mulighed for at se deres
medlemmers Jobnet, den såkaldte ”spejling”.
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