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Spørgsmål til releasenoten kan rettes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering på emailadressen spoc@star.dk

1. Generelt
1.1: Ændringer til e-mails
Kommunikationen mellem arbejdsgiver, medarbejderrepræsentant og jobcenter foregår via email, hvor der hidtil har været vist navne på kontaktpersoner og medarbejderrepræsentanter/
tillidsrepræsentanter i virksomheden, borger og sagsbehandler i jobcentret. Af hensyn til
anonymitet er der foretaget følgende ændringer for alle ordninger i VITAS:


Hvor navnet på kontaktpersonen i virksomheden tidligere har været nævnt i mailen, vil
der fremover blive vist virksomhedens navn



I e-mails, hvor borgeren er nævnt med for- og efternavn, vil der fremover kun blive vist
fornavn(e), da fornavn alene ikke opfattes som tilstrækkeligt til at identificere en person.
En række e-mails – herunder løntilskud – indeholdt i forvejen kun fornavn(e) på
borgeren.



E-mails, der indeholder medarbejderrepræsentantens navn, vil fremover blive ændret, så
der ikke fremgår et navn – men i stedet står ’Medarbejderrepræsentant/tillidsrepræsentant’.



Jobcentrets kontaktperson vil fortsat fremgå med for- og efternavn, så virksomheden er
bekendt med, hvem der er sagsbehandler på sagen, og hvor de kan henvende sig med
spørgsmål.

Teksten i de berørte mails er tilrettet, så den harmonerer med ændringerne.
1.2: Optimering af søgning af bevillinger
Der har været lange svartider ved søgninger under menuen ’Søg’. De lange svartider skyldes, at
det fulde søgeresultat hentes.
Søgning på bevillinger er blevet optimeret sådan, at søgningen kun igangsætter søgning på åbne
bevillinger. Når søgeresultatet vises, er der mulighed for at markere, at søgningen også skal
inkludere lukkede bevillinger, hvilket igangsætter en ny søgning – se skærmdump på næste side.
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Der arbejdes fortsat med at optimere svartiderne ved søgninger.
1.3: Oplysninger på udrejste borgere kunne ikke hentes til VITAS
Borger, som i CPR-registret er registreret med personstatus ’Udrejst’, kunne ikke hentes til
VITAS. Dette er nu muligt.
OBS
For ansøgning om voksenlærling, som skal øremærkes med en borger med personstatus
’Udrejst’, gælder, at borgeren skal være tilmeldt som jobsøgende i jobcentret, før borgeren kan
tilknyttes ansøgningen.
Hvis borgeren ikke er tilmeldt som jobsøgende, får virksomheden vist følgende fejlbesked på
trin 2 ’Voksenlærlingen’:

Hvis der er tale om en voksenlærling, der kommer fra beskæftigelse, vil jobcentret skulle
tilmelde borgeren ’Uden ydelse’, før borgeren kan tilknyttes ansøgningen.
Kendt problem
Af vejledning nr. 9018 af 15. januar 2020 fremgår under 3.5 ’Eleven er bosiddende i udlandet’, at det er den
kommune, hvor virksomheden er beliggende, som skal behandle ansøgning om voksenlærling.
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Da den udrejste borger skal være tilmeldt som jobsøgende i jobcentret for at kunne blive tilknyttet
ansøgningen i VITAS, betyder det, at ansøgningen vil blive sendt til det jobcenter, som borgeren er tilknyttet.
Work around: Jobcentret i den kommune, hvor virksomheden er beliggende, skal overtage borgeren, hvis den
udrejste borger er tilknyttet et andet jobcenter.

1.4: Ændret link til tilgængelighedserklæring
Tilgængelighedserklæringen for VITAS har hidtil befundet sig på star.dk. Linket
’Tilgængelighedserklæring’ linker fremover til erklæringen på was.digst.dk:
https://www.was.digst.dk/vitas-bm-dk:

1.5: Slåfejl i afsenderadresse i e-mails fra VITAS
Afsenderadressen i e-mails fra VITAS er rettet fra noreploy@vitas.dk til noreply@star.dk.
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2. Virksomhedspraktik og løntilskud
2.1: Genindførelse af arbejdsfastholdelse
Muligheden for at vælge arbejdsfastholdelse i ansøgning om virksomhedspraktik er blevet
genindført.
Hvis en ansøgning om virksomhedspraktik bliver øremærket med en borger i kontaktgruppe 13
’Jobafklaring’ eller 24 ’Sygedagpengemodtager i beskæftigelse’, bliver der på trin 4 ’Borgeren’
under ’Ansættelsesforhold’ vist spørgsmålet: ’Ansøges der om virksomhedspraktik med formål
arbejdsfastholdelse?’
Hvis der svares ’Ja’ til spørgsmålet om arbejdsfastholdelse:


Der bliver vist advarsel med information om, at det skal afklares af jobcentret, om
borgeren opfylder krav til praktik på en arbejdsplads:



Der bliver ikke vist spørgsmål om, hvorvidt borgeren tidligere har været ansat i
virksomheden.



Efter indsendelsen af ansøgningen bliver advarslen fra trin 3 vist under
’Opmærksomhedspunkter’ – se skærmdump på næste side.
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Hvis der svares ’Nej’ til spørgsmålet om arbejdsfastholdelse, bliver spørgsmålet ’Har borgeren
tidligere været ansat i virksomheden’ vist:

Der bliver ikke vist advarsel på trin 2 ’Yderligere virksomhedsoplysninger’, hvis
rimelighedskravet ikke er opfyldt, og trin 5 ’Høring’ skal/kan ikke udfyldes’, når ansøgningen er
øremærket med en borger i kontaktgruppe 13 eller 24. Dette uanset om der er svaret ’Ja’ eller
’Nej’ til spørgsmålet om arbejdsfastholdelse.
OBS
I kladder, der er er gemt før releasen med trin 4 udfyldt, vil spørgsmålet under
’Ansættelsesforhold’ skulle besvares igen ved åbning af kladden.
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Kendt problem
Ved indsendelse af en ansøgning om virksomhedspraktik eller løntilskud, som er øremærket med en borger i
kontaktgruppe 13 eller 24, bliver der vist en misvisende information om manglende medarbejderrepræsentant:

2.2: Virksomhed blev fejlagtigt vist som enkeltmandsvirksomhed
Når en ansøgning om virksomhedspraktik eller løntilskudsansættelse var øremærket med en
borger i kontaktgruppe 13 ’Jobafklaring’ eller 24 ’Sygedagpengemodtager fra beskæftigelse’,
blev virksomheden i ansøgningen (read only) vist som ’Enkeltmandsvirksomhed’ - også selv om
dette ikke er tilfældet. Fejlen er rettet.
Under ’Underskrevet af’ vil ’Ikke relevant’ fremgå af feltet ’Medarbejder-rep:’ – uanset om der
er tale om en enkeltmandsvirksomhed eller en ansøgning, der er øremærket med en borger i
kontaktgruppe 13 eller 24:

Der vil blive foretaget datagenopretning af de ansøgninger, som fejlagtigt efter fejlrettelsen den
17. december 2020 er blevet markeret som enkeltmandsvirksomhed.
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2.3: Forældet paragrafhenvisning i kladde om forlængelse af virksomhedspraktik
I første afsnit under overskriften ’Kort om formålet med anmodningen om forlængelsen’ blev der
fejlagtigt henvist til LAB § 48, stk. 2. Når forlængelsen blev indsendt til jobcentret, blev der
henvist til den korrekte paragraf - § 63 stk. 2. Fejlen er rettet.
2.4: Ny løntilskudssats til isbryderordningen
Der er oprettet en ny type løntilskudssats til brug for isbryderordningen i Kompensationsloven §
15b, stk. 4 nr. 1, 2, 3, 4 eller 5:

Da der ikke er en fast sats på isbryderordningen, vises feltet ’Sats for ordningen’, der er
obligatorisk at udfylde:

3. Fleksjob og jobrotation
3.1: Mulighed for at kunne kopiere ansøgninger om fleksjob
Fremover vil virksomheder og jobcentre via Virksomhedssupport kunne kopiere ansøgninger om
fleksjob. Ved kopiering medtages værdier i følgende felter ikke:




Trin 2: Er fleksjobbet tiltænkt en bestemt person?
Trin 3: Ønsket startdato
Opsummering: Bemærkninger til jobcentret

3.2: Fejl ved kald til VITAS GetFlexjobAllocation
Jobcentrenes sagsbehandlingssystemer fik fejl ved kald af metoden GetFlexjobAllocation i
webservicen Vitas.FlexjobService. Fejlen opstod, hvis feltet ’Yderligere oplysninger om
virksomheden’ på trin 1 var tomt. Samme fejl opstod ved kald til kompenserende ordninger.
Fejlen er rettet.
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3.3: Sletning af gamle kladder
Fremover bliver ansøgningskladder om henholdsvis fleksjob og jobrotation automatisk slettet via
batchjob, når kladden er 3 måneder gammel.
3.4: Pdf-fil var navngivet ’Flexjob’
Pdf af henholdsvis ansøgning om fleksjob og vurdering, som blev dannet via pdf-knappen, var
navngivet ’Flexjob’ og ikke ’Fleksjob’. Fejlen er rettet.

4. Kompenserende ordninger (mentor, hjælpemiddel og personlig assistent)
4.1: Bevillingskladder
Ved oprettelse en bevilling af mentor, hjælpemiddel og personlig assistent bliver bevillingen
fremover oprettet som en kladde, som medarbejderen kan forlade og genfinde i bevillingslisten.
Bevillingskladden bliver automatisk oprettet ved klik på ’Opret bevilling’. Det er muligt at slette
en kladde via knappen ’Slet kladde:

Der er indtil videre ikke indført en ’Gem og luk’-knap, sådan som det kendes fra ansøgninger.
Data gemmes, selv om bevillingen forlades. ’Gem og luk’-knap forventes indført i en senere
release.
OBS
Når en kladde forlades, bliver der ikke advaret om muligt datatab. For at gemme data på et
givet trin, er det ikke tilstrækkeligt at udfylde alle data på trinet – der skal vælges ’Næste’, før
data gemmes.
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Under ’Bevillinger’ og ’Søg’ er der indført en ny status ’Kladde’, hvorfra det er muligt at åbne
kladden:

Bevillingskladder bliver automatisk slettet efter tre måneder via batchjob.
4.2: Nedlæggelse af bevilling
Det er blevet muligt at nedlægge en bevilling om mentor, hjælpemiddel eller personlig assistent.
Bevilling kan kun nedlægges, hvis den er i status ’Afventer godkendelse hos virksomhed’.
Nederst i bevillinger i status ’Afventer godkendelse hos virksomhed’ bliver der vist knap
’Nedlæg bevilling’ – se skærmdump på næste side.
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Ved klik på knappen bliver der vist pop up med information om, at bevillingen vil blive lukket,
og at bevillingen vil blive kopieret til en ny kladde:
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Efter valg af ’OK’ får brugeren vist en kopi af den lukkede bevilling med et nyt id:

Kladden kan slettes, hvis den ikke skal benyttes.
Kendt problem
Når bevilling nedlægges, bliver der ikke sendt e-mail til virksomheden med besked herom. Dette indføres først i
en senere release.

4.3: Visning af aktuel slutdato i lister
Efter forlængelse/ophør af mentorbevilling og efter ophør af bevilling af hjælpemiddel og
personlig assistent samt fleksjobvurdering er det hidtil den oprindelige slutdato, der er blevet vist
i bevillingslisten, søgelisten og Excel eksport. Dette er ændret, sådan at det er den aktuelle
slutdato, der bliver vist.
4.4: Fejl i visning af read-only på hjælpemiddelansøgning
Når der i hjælpemiddelansøgning blev markeret for ’leveres/installeres af jobcenter’, blev denne
værdi i read-only ændret til ’Ejerskab er’. Fejlen er rettet.
4.5: Tekstændring på trin 6 i bevilling af personlig assistent
På trin 6 i bevilling af personlig assistent er markeringerne ’Følger taksterne for Center for
Døve’ ændret til ’Timepris og zonetillæg følger den gældende bekendtgørelse’ – se skærmdump
på næste side.
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4.6: Mulighed for registrering af ugentlig arbejdstid på mere end 37 timer
Efter ønske fra jobcentre er det i feltet ’Borgerens timetal pr. uge i jobbet’ på trin 7 i bevilling af
personlig assistent blevet muligt at registrere en ugentlig arbejdstid, der overstiger 37 timer om
ugen.
OBS
Selv om den ugentlige arbejdstid er på mere end 37 timer om ugen, kan borgeren fortsat maks.
få personlig assistance i op til 20 timer om ugen.
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