Vejledning til virksomheden
VITAS – Ansøgning om tilskud i praktikperioden til en voksenlærling efter voksenlærlingeordningen
Sådan ansøger du om tilskud i praktikperioden til en voksenlærling efter voksenlærlingeordningen i
forsøgsperioden 1. august 2020 frem til 31.december 2021

Der er igangsat et forsøg med voksenlærlingeordningen, som bl.a. udvider målgruppen, som arbejdsgiver kan få tilskud til og suspenderer positivlisten for voksenlærlinge, der kommer fra beskæftigelse, i forsøgsperioden. Forsøgsperioden løber fra den 1. august 2020 frem til og med den 31. december 2021.

Du kan læse mere om forsøgsordningen på STAR.dk:
- https://star.dk/indsatser-og-ordninger/virksomhedsrettede-redskaber/voksenlaerling/
eller i § 9 i bekendtgørelse nr. 1123 af 3. juli 2020, om forsøg på beskæftigelsesområdet:
- https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1123
It-løsningen VITAS bliver ikke justeret i forhold til forsøgsperioden, men du kan dog fortsat oprette
en ansøgning om tilskud til en voksenlærling i VITAS for den nye målgruppe i forsøgsperioden –
uden problemer. Nedenfor finder du en ”work-around” beskrivelse, så du kan ansøge i forsøgsperioden.
Ansøgning om tilskud til en ledig faglært, som har mindst 3 måneders forudgående ledighed:
På fanebladet 2. Voksenlærlingen i VITAS - under formål - er det angivet, at der kan søges tilskud til
”faglærte ledige med mere end 6 måneders ledighed”. I forsøgsperioden er dette ændret til mindst 3
måneders forudgående ledighed – se skærmdump på næste side.

Virksomheden bedes således i forsøgsperioden se bort fra 6-måneders kravet i teksten.

Såfremt du søger om tilskud til en voksenlærling, som kommer fra beskæftigelse, og har en forældet uddannelse, kan du få en advarsel i VITAS, som ikke vil få betydning for din ansøgning:
1) Under ”Oplysninger om beskæftigelse”: Hvis du siger ”Ja” til at voksenlærlingen er beskæftiget eller får SU ved uddannelsens påbegyndelse, vil der komme en advarselsboks op (som
skyldes manglende tilpasning i it-systemet i forhold til forsøgsbestemmelserne):

Du kan dog godt indsende din ansøgning om tilskud til en voksenlærling, der kommer fra beskæftigelse, og som har en forældet uddannelse - som det fremgår af advarslen!
2) Under ”Opsummering” vil du ligeledes opleve, at der er et opmærksomhedspunkt, som skyldes den førnævnte advarsel. Igen – du har stadigvæk mulighed for at fremsende din ansøgning om voksenlærling for en borger, der kommer fra beskæftigelse, og som har en
forældet uddannelse!

Du kan tilføje i ”Bemærkninger til jobcentret”, at der er tale om en borger i beskæftigelse
med en forældet uddannelse. Det vil lette sagsbehandlingen i jobcentret.
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3) Når du har trykket på ”Send”, vil du få følgende pop-up boks, hvor du skal klikke af, at du
gerne vil have, at ansøgningen skal behandles af en jobcentermedarbejder - ellers vil den
blive afvist.
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