Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
30. marts 2020

Orientering om ændringer i VITAS pr. 31. marts 2020
Der er foretaget følgende ændringer:
1. Godkendte fleksjobansçgninger blev vist i status ’Sendt til jobcenter’
Godkendte ansøgninger om fleksjob blev vist i status 'Sendt til jobcenter'. Det var fortsat muligt
at godkende ansøgningen, men ved godkendelse blev der vist fejlbesked med information om, at
ansøgningen ikke kan behandles, da den allerede er behandlet. Fejlen berørte øremærkede
fleksjobansøgninger med advarsel om, at borgeren ikke var registreret som fleksjobvisiteret eller
som fleksjobansat. Fejlen er rettet.
2. Tekstændring til ’Antal personer som det på ansçgningstidspunktet er tilladt at have
ansat i løntilskud/virksomhedspraktik’
Under ’Ansættelsesforhold i virksomheden’ på trin 2 i ansçgninger virksomhedspraktik eller
lçntilskud er overskriften ’Antal personer som det på ansçgningstidspunktet er tilladt at have
ansat i lçntilskud/virksomhedspraktik’ ændret til ’Yderligere antal fuldtidspersoner som det på
ansøgningstidspunktet er tilladt at have ansat i lçntilskud/virksomhedspraktik’:

3. Periodisk fejl ved dannelse af pdf
Der har i længere tid været problemer med dannelse af pdf. Problemet er løst ved udskiftning af
den komponent, der danner pdf.
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4. Forældet tekst om målgrupper og tilskud på trin 2 i øremærket ansøgning om
voksenlærling
På trin 2 i ansøgningen om voksenlærling var teksten om målgrupper og tilskud til målgrupper
ved en fejl ikke blevet opdateret i forbindelse med ny lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
Teksten er rettet:

5. Forældet advarselstekst om varighed ved bevilling af virksomhedspraktik
Advarselsteksten ved bevilling af virksomhedspraktik for en uddannelsesparat borger i
kontaktgruppe 12 ’Modtager af uddannelseshjælp’ var ved en fejl ikke blevet opdateret i
forhold til reglerne om varighed i ny lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Teksten er blevet
ændret til: ”Den valgte periode er længere end den tilladte ift. borgerens målgruppe (som er
frem til og med DD-MM-ÅÅÅÅ - dvs. 4 uger fra start).” Se skærmdup på næste side.
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6. Tekstændring til advarsel om manglende opfyldelse af krav om merbeskæftigelse i
ansøgning om løntilskud
Hvis krav om merbeskæftigelse ikke var opfyldt i ansøgning om løntilskud, blev der vist
advarsel, som indeholdt en forkert lovhenvisning. Teksten i advarslen er blevet ændret til
følgende:
”Merbeskæftigelse skal ses i forhold til det gennemsnitlige antal ansatte i virksomheden i de
foregående seneste 12 måneder. Det betyder, at antallet af ordinært ansatte medarbejdere i den
senest opgjorte måned skal være lig med eller større end gennemsnittet af antallet af ordinært
ansatte de seneste 12 måneder opgjort som fuldtidspersoner (brøkdele af årsværk). For private
virksomheder opgøres dette på CVR-nummer niveau, mens det for offentlige virksomheder skal
opgøres på P-nummer niveau (Produktionsenhedsnummer). Hvis en virksomhed kun har haft
ansatte i en del af de foregående 12 måneder, beregnes det gennemsnitlige antal ansatte som et
gennemsnit af antallet i de måneder – inden for de foregående 12 måneder – hvor der har været
ansatte. Virksomheder, som på ansøgningstidspunktet er uden ansatte, skal således angive evt.
ansatte i de foregående 12 måneder.”

7. Optimering af batchjob, som indlæser data til rimeligheds- og merbeskæftigelseskrav
Der er foretaget en optimering af det batchjob, der indlæser data til rimeligheds- og
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merbeskæftigelseskravet med henblik på at øge stabiliteten i indlæsningen af data.
Der vil umiddelbart efter patchen blive kørt en batchkørsel med de nye data.
8. Udvikling af Jobrotation i VITAS
Understøttelse af jobrotation er under udvikling i VITAS. Under ’Ordning’ i ’Ansçgning’,
’Tilbud’, ’Forlængelse’ og ’Opgçr’ er værdien ’Jobrotation’ blevet indført, selvom det endnu
ikke er muligt at udarbejde en ansøgning. Under ’Sçg’ er ’Jobrotation’ ligeledes indført som
søgekriterium.

Side 4/4

