VITAS – Digital post til borgeren
Opret t el s e af ophør i Jobc ent er- eller Anden Akt ør modulet

Find bevilling
I forbindelse med afvisning af en ansøgning om løntilskud og virksomhedspraktik, kan der udsendes et
brev til borgeren via digital post eller fjernprint. Disse breve er standardbreve, som sendes såfremt en
ansøgning er øremærket, og jobcentret afviser ansøgningen.
Når sagsbehandleren afviser ansøgningen, vil der blive spurgt, om der skal sendes en orientering om
afgørelsen til borgerens digitale postkasse. Såfremt check-boksen er markeret, modtager den
pågældende borger afgørelsen. For at undgå at sende borgeren afgørelsen, skal markeringen fjernes fra
check-boksen.

Hvis det er valgt, at borgeren skal modtage brevet, vil borgeren modtage digital post med besked om, at
ansøgningen er blevet afvist af jobcentret, og det vil fremgå hvilken ansøgning, der er afvist og regler om
frist for at indgive klage om afgørelsen. Nedenfor vises eksempel på digital post som borgeren modtager:

Når ansøgningen er blevet afvist, og der er sendt et brev til borgeren, er det muligt for sagsbehandleren
at se brevet og gemme en kopi af denne. På selve ansøgningen under stamdata om borgeren vises nu to
nye linjer, der viser, at der er sendt brev til borgeren via e -boks eller fjernprint (til borgerens fysiske
postkasse), og derudover et lille ikon med et dokument. På anden linje vises status på brev.

Ved tryk på ikonet med et dokument dow nloades en PDF-version af brevet. På denne måde er det muligt
at se en kopi af teksten i brevet, som borgeren har modtaget, samt at arkivere brevet til eksempelvis
intern dokumentation. Af status på brev kan vises følgende:
Status

Beskrivelse

Ny

Modtaget og svar genereres

Afventer

Afventer behandling af systemet

Sendt til e-boks

Brevet er sendt til borgerens e -boks

Klar til fjernprint

Brevet er genereret og klar til at blive sendt

Sendt til fjernprint

Brevet er sendt til borgerens postkasse

Fejl

Brevet kunne ikke sendes

Gennemført

Brevet er sendt til borgerens e -boks/postkasse

Som jobcentermedarbejder er det desuden muligt at se eksempler på afvisningsbreve under ”Hjælp” og
punktet ”Breve til borgeren”, hvor der vises to links til PDF filer, som kan downloades.
PDF-filerne viser et eksempel på hvilke breve, der sendes til borgeren i forbindelse med en afvisning af
løntilskud eller virksomhedspraktik.
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