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Indledning

VITAS udvides 1. juli 2020 med jobrotationsordningen og bliver fra denne dato
obligatorisk at bruge for virksomhederne. Det sker som følge af ”Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats” fra august 2018.
Digitaliseringen af jobrotationsordningen sker i form af en ansøgningsmodel, og
understøtter således ikke jobcentrenes udarbejdelse af bevillinger.
Figur 1 nedenfor illustrerer med rødt, hvor sagsgangene indebærer aktivitet i VI
TAS. De mørkeblå felter er sagsgange uden for VITAS, der bl.a. skal håndteres i
jobcentrenes fagsystemer.
Det understreges, at nedenstående er en skitsering af det reelle forløb omkring an
søgningen, behandlingen og bevillingen af et jobrotationsforløb, hvor der naturlig
vis undervejs – og mellem de forskellige trin – vil være dialog mellem jobcenter,
virksomhed, borger og evt. den/de beskæftigede.
Figur 1: Sagsflow ved ansøgning om jobrotation fra 1. juli 2020
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For en specifik gennemgang af sagstrinene henvises der til release-note fra den 15.
juni 2020, hvor den specifikke sagsgang i VITAS ved jobrotation gennemgås:
https://star.dk/media/13918/2020_06_15_releasenote_vitas_juni_2020.pdf
Lovgrundlag

Denne VITAS-vejledning beskriver alene den generelle sagsgang i og omkring VI
TAS i relation til den fremtidige digitale ansøgning om jobrotation.
De gældende regler vedrørende jobrotation fremgår af kapitel 22 i lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats (LAB) samt i kapitel 15 i bekendtgørelse om en aktiv be
skæftigelsesindsats (BAB).

Herudover henvises der til vejledning om jobrotation nr. 10063 af 25/11/2019.
Trin 1: Ansøgning i VITAS

Trin 1 henviser til og illustrerer det tidspunkt, hvor virksomheden ansøger om jobrotation via VITAS. Ansøgningen kan ske på baggrund af forudgående dialog mel
lem jobcentret og virksomheden eller uden forudgående dialog. Det bliver muligt
for jobcentret via supportfunktionen at udfylde/ændre i ansøgningen for virksom
heden under de enkelte trin.
Nedenfor ses et skærm-klip, som viser de overordnede trin, som virksomheden skal
igennem ved ansøgning om jobrotation:
 Formål og krav
 Ordningen
 Virksomheden
 Ansatte
 Vikarer
 Opsummering
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Formål og krav

Under denne del er der indsat en kort beskrivelse af formålet med jobrotation. Da
der i 2020 er en særskilt pulje til brug for beskæftigede over 25 år med mindst to
års erfaring (euv1-forløb), skal virksomheden i ansøgningen tage stilling til, om der
er tale om en ansøgning til:
 Jobrotation (ordinær) eller
 Puljen til jobrotation i 2020 (euv1)

Ordningen

Under dette trin er oplysningerne om de to ordninger uddybet, og det er her virk
somheden skal markere, hvilken ordning der ansøges om.
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Virksomheden

Under dette trin er der bl.a. oplistet en række regler og krav til jobrotationsordnin
gen:

Herefter vises de kendte felter fra andre typer af ansøgninger, hvor de fleste felter
er forudfyldt for virksomheden:
 Virksomhedens navn
 CVR- og P-nr. – kan ikke ændres
 Telefonnummer – krav er minimum 3 karakterer
 Virksomhedstype – kan ikke ændres
 Adresse
 Yderligere oplysninger om virksomheden
 Arbejdsstedsadresse
 Ansvarlig kontaktperson for ansøgningen med tlf.nr., e-mail og evt. træffetid
 Kontaktperson på arbejdsstedet. Hvis der er tale om samme person, som den an
svarlige, kan data hentes via klik på 'Samme som ovenfor'
Der skal desuden svares på, om virksomheden er omfattet af strejke, lockout eller
blokade.
Ansatte

Trin 3 består af en række felter, hvor der bl.a. skal udfyldes oplysninger om:






Grundlæggende oplysninger om den ansatte, fx CPR-nummer
Den ansattes uddannelsesbaggrund
Ansættelsen
Hvilken form for efteruddannelse, der er tale om
Tilføjes op til 100 ansatte som skal på efteruddannelse
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Når alle ansatte er registreret, skal virksomheden markere og bekræfte, at betingel
serne er opfyldte.
Virksomheden skal i løsningen registrere, at den ansatte har givet samtykke til at
indtaste borgerens CPR-nummer i VITAS. Brug af CPR-data vil blive logget. Løs
ningen vil efterfølge blive udvidet med en mail til den ansattes digital post, hvor de
vil blive oplyst om behandlingen af personoplysninger.
Vikarer

Virksomheden skal angive, om de allerede har kontakt til en eller flere borgere, der
kan ansættes som vikarer. Hvis ikke det er tilfældet, kan de gå videre til ’Opsummering’. Er der svaret ’Ja’ til vikarer, vises der en skabelon til udfyldelse af vika
rerne:
 Krav til den ledige (vist herunder)
 Grundoplysninger om den ledige, fx CPR-nummer (vist herunder)
 Ansættelsen
 Tilføjes op til 100 ledige i vikariat
 Betingelser
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Når alle vikarer er registreret, skal virksomheden markere og bekræfte, at betingel
serne er opfyldte.
Opsummering

Under opsummeringen vises eventuelle opmærksomhedspunkter, der ligeledes er
markeret i det relevante trin i venstremenuen.
Jobcentret, som ansøgningen sendes til, er default sat til det jobcenter, hvor virk
somheden adressemæssigt er hjemmehørende, men virksomheden kan vælge et an
det jobcenter:
Trin 2-4: Behandling og oprettelse af bevilling i fagsystem

Behandlingen og vurderingen af ansøgningen (trin 2), den eventuelle oprettelse af
en bevilling (trin 3) samt den endelige bevilling af jobrotation (trin 4) vil foregå
uden om VITAS, dvs. i fagsystemet eller lignende.
Jobcentret får indledningsvist mulighed for via VITAS at sende virksomheden en
indledende mail om, at ansøgningen nu vil behandles, og at der hurtigst muligt vil
oprettes en bevilling, eller at oplysningerne i ansøgningen har givet anledning til et
umiddelbart afslag inkl. begrundelse.
Derudover bliver det muligt at udtrække data fra ansøgningen i VITAS til brug i
den videre sagsbehandling.
En række jobcentre bruger SKS blanketmodul i dag. SKS har oplyst, at de forven
ter at have integreret til løsningen i VITAS til 1. juli 2020.
Der kan ikke foretages løbende ændringer til ansøgningen

VITAS som system understøtter ikke løbende ændringer til den enkelte ansøgning,
når denne først er oprettet i VITAS. Dette vil også gælde ansøgning om jobrota
tion, hvorfor det fx ikke bliver muligt at foretage løbende ændringer til den enkelte
ansøgning, når denne først er oprettet i VITAS.
Hvis der på et senere tidspunkt opstår behov for ændringer til bevillingen – herun
der fx ændringer i medarbejdernes uddannelsestimer – vil dette altså skulle ske i
fagsystemet og ikke i VITAS.
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