
 

VITAS – Ansøgninger 

National Liste funktionalitet og overfør sag til andet jobcenter 

National Liste 

I VITAS er det nu muligt at tilgå en National liste med ansøgninger og tilbud fra andre kommuner end ens 

egen. National Liste er et tiltag, der skal være med til at sikre, at virksomheder ikke venter for længe på 

deres henvendelser, når virksomheder afgiver åbne tilbud til jobcentrene (ikke-øremærket ansøgninger). 

Derfor viser National Liste alle ubehandlede åbne tilbud, som frigives fra det pågældende jobcenter, hvis 

jobcenteret ikke godkender ansøgningen inden for 7 kalenderdage eller ikke besætter tilbuddet inden for 

14 kalenderdage. Arbejdsgiveren kan dog vælge at afkrydse i ansøgningen, hvis den ikke ønskes at blive 

delt på National Liste. 

Funktionen tillader også, at jobcentrene indbyrdes kan dele tilbud med hinanden, såfremt der opstår behov 

for dette. 

National Liste på ansøgnings- og tilbudsliste 

På samme måde som det i dag er muligt at tilgå Anden Aktør lister ved at klikke på AA-ikonet, som vises 

øverst til højre på lister, kan du tilgå en National Liste over henholdsvis ansøgninger og tilbud. National 

Liste ikonet (NL) vises med en gul-markering, såfremt der er trykket på denne. 

  

 

Listevisning: National Liste 

Ved tryk på NL-ikonet vises listen over nationale tilbud og ansøgninger. På listen vises ansøgninger og 

tilbud, der på landsplan er tilføjet den Nationale liste. På listen er der desuden angivet de samme 

stamoplysninger som på nuværende tilbudslister (også jobcentertilknytning), således er det muligt at se 

navnet på den kommune en ansøgning/tilbud er sendt til oprindeligt. 

Det vil også være muligt at filtrere listen ud fra et søgefelt, der vises på de enkelte kolonner, og fra den 

avancerede søgefunktion. En ansøgning/tilbud åbnes ved tryk på ansøgningen/tilbuddet i listen. 
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Virksomhed/Virksomhedssupport mulighed for ’reserverer’ 

ansøgning fra National Liste 

Virksomhederne/Virksomhedssupport kan aktivt vælge om en ansøgning/et tilbud skal gøres tilgængelig 

på den Nationale liste. Dette gøres ved at reservere ansøgningen til jobcenteret, så den ikke bliver 

tilgængelig på National Liste, hvor andre kommuner kan se ansøgningen/tilbuddet. 

Ved oprettelse af ansøgningen, vil virksomheden/sagsbehandleren på sidste side kunne angive ”jeg ønsker 

ikke, at denne ansøgning bliver tilgængelig for andre jobcentre”. Såfremt checkboksen er markeret, vil 

ansøgningen ikke blive synlig for andre jobcentre. 
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Visning af ansøgning/tilbud, der er overgået til den Nationale 

liste 

De enkelte jobcentre kan altid få overblik over hvilke ansøgninger/tilbud, der er overgået til den Nationale 

liste. Dette vises med et ikon ud for den enkelte sag, der viser NL. 

 

Hvornår overføres ansøgning/tilbud automatisk til National 

liste 

Som udgangspunkt overføres kun ikke-øremærkede ansøgninger og åbne tilbud til den Nationale liste, dvs. 

de ikke-øremærkede ansøgninger, som oprettes af virksomhederne selv, uden en borger tilknyttet. 

De ikke-øremærkede ansøgninger og åbne tilbud vil automatisk bliver delt med andre kommuner på 

National Liste, såfremt Jobcentret: 

 Ikke godkender ansøgningen inden for 7 kalenderdage 

 Ikke besætter tilbuddet inden for 14 kalenderdage 

Bemærk, at ansøgninger der er øremærket eller som oprettes med angivelse af, at de ikke skal deles på 

National Liste i ansøgningen samt ansøgninger, der oprettes af Anden Aktør, ikke automatisk vil overgå til 

den Nationale liste. 

Overfør ansøgning/tilbud til National liste 

Jobcentret har derudover mulighed for at overføre en ansøgning eller et tilbud direkte til National Liste fra 

egen jobcenterliste. Dette kan gøres ved klik på en ny ”NL”- knap, der vises på ansøgningen. Denne 

funktion skal benyttes, hvis man på forhånd ved, at en ansøgning/et tilbud med stor sandsynlighed ikke 

kan besættes inden for jobcentret. Ved overflytning af ansøgning/tilbud til National Liste øges mulighederne 

for, at virksomheden kan få besat stillingen. 
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Behandl/overtag ansøgning fra National liste  

Det er kun muligt at overtage en ansøgning eller et tilbud fra den Nationale liste ved at behandle dem. 

Ansøgninger overtages fra den Nationale liste ved, at ansøgningen åbnes fra den Nationale listevisning og 

godkendes. Herefter har jobcentre 14 kalenderdage til at besætte tilbuddet. Såfremt tilbuddet ikke 

besættes, vil tilbuddet igen komme på den Nationale liste. 

Tilbud overtages fra den Nationale tilbudsliste ved oprettelse af bevilling på tilbuddet, som sendes til 

underskrift ved arbejdsgiver. 

Således er det kun muligt at overtage en ansøgning eller et tilbud fra et andet jobcenter (fra den Nationale 

liste) ved at færdigbehandle ansøgningen eller tilbuddet. 

Overfør sag til andet jobcenter 

Det er muligt at overføre en sag fra et jobcenter til et andet. På hvert trin i en sag vil det være muligt at 

overføre en ansøgning eller bevilling til et andet jobcenter. Man overfører en sag til et andet jobcenter ved 

at klikke på et jobcenter-ikon, som vises sammen med NL-knappen. Ved klik på denne, skal du herefter 

vælge hvilket jobcenter, der skal modtage sagen. 
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Bemærk: Bevillinger ifm. de kompenserende ordninger (Hjælpemidler, Personlig Assistance og Mentor) til 

ordinært ansatte kan ikke overføres til et andet jobcenter. 
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