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Spørgsmål til releasenoten kan rettes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering på e-

mailadressen spoc@star.dk 

1. Generelt 

1.1: Ændringer på VITAS forsiden 

VITAS forside er blevet forbedret med nyt tekstafsnit ’Ansøgninger til virksomhedsrettede 

tilbud’, hvor der er tilføjet billed- og tekstafsnit på alle ordningerne i VITAS: 
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Nederst på siden er der foretaget småændringer i footeren i form af navneændring på de to links 
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til refusion af løntilskud og voksenlærlingetilskud. Med navneændringen fremgår det tydeligere, 

at linkene navigerer til NemRefusion. 

Der er desuden tilføjet et link til vejledningerne på star.dk, så der findes link både øverst og 

nederst på siden. 

1.2: Ændringer til ’Brugeradministration’ 

Med henblik på at gøre brugeradministrationen mere overskuelig og forståelig, er der foretaget 

følgende ændringer:  

 

1. Den indledende tekst er udvidet med forklaring på, hvordan brugeradministrationen 

fungerer systemmæssigt. 

 

2. Der er tilføjet en ny kolonne ’Seneste login’, der viser brugerens seneste login. 

 

3. Når brugeradministration åbnes, vises kun de aktive brugere. Hvis man også ønsker at se 

de inaktive brugere, skal den nye tjekboks markeres. Herefter vises alle brugere i 

alfabetisk rækkefølge. Listen kan fortsat sorteres efter status. 

 

Der er desuden indført en batchkørsel, der sørger for at slette brugere, der har været inaktive i to 

år, og som ikke er registreret på sager.  

1.3: Ændring af adgang til sager 

Af GDPR-mæssige hensyn må virksomheder, jobcentre og anden aktør ikke få adgang til 

ansøgninger, bevillinger, forlængelser og ophør, som ikke længere er relevante for virksomheden 

eller myndigheden. Disse sager vil ikke optræde i lister og overførselshistorik, og kan ikke 

fremsøges eller vises 3 år efter sidste forretningsmæssige hændelse på forløbet. Ændringen 

gælder for samtlige ordninger. 

 

Fristen på 3 år er defineret i forhold til den seneste forretningsmæssige hændelse på forløbet - 

dvs. på ét af elementerne på sagsnummeret. Forretningsmæssige hændelser er:  

 

 Indsendelse af ansøgning, forlængelse, ophør  

 Godkendelse af ansøgning, forlængelse, ophør  

 Send bevilling, forlængelse, ophør til arbejdsgiver  

 Godkendelse af ansøgning, bevilling, forlængelse, ophør  

 Aktuel slutdato for bevillingsperiode (defineret af seneste bevilling, forlængelse, ophør)  

 

Ovenstående kriterier gælder også for tillægsbevillinger, hvorfor seneste forretningsmæssige 

hændelser på en tillægsbevilling indregnes i seneste forretningsmæssige hændelser på den sag, 

som tillægsbevillingen tilhører. 
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Forsøger man at foretage opslag på sag, der ellers ikke optræder i listerne eller er slettet (se 

nærmere om sletning i pkt. 1.3 i ’Releasenote til VITAS pr. 14. marts 2022’), vil man få vist 

oplysningen: ’Ansøgning/bevilling er ikke længere tilgængelig grundet VITAS slettefrist’. 

1.4: Virksomhed med fuldmagt til et andet CVR-nummer kunne ikke benytte 

signeringslink 

Virksomheder, som har fuldmagt til et andet CVR—nummer, havde ved en fejl ikke adgang til 

behandle den pågældende virksomheds sager via signeringslink i e-mail. Der blev vist fejlbesked 

med information om, at adgang var nægtet. Fejlen er rettet. 

2. Løntilskud, virksomhedspraktik, voksenlærling, jobrotation og IGU 

2.1: Godkendelse af virksomhedspraktik, løntilskud, tilskud til voksenlærling og 

integrationsgrunduddannelse (IGU) via uploadet fil 

I releasen den 19. september 2022 blev der indført mulighed for, at jobcentret/AA via 

virksomhedssupport kan uploade fil med virksomhedens godkendelse af ansøgning om fleksjob 

og jobrotation samt ved godkendelse af bevilling af mentor, personlig assistent og hjælpemiddel.  

Dermed er det ikke nødvendigt for jobcentret at møde op fysisk i virksomheden for at få 

virksomhedens underskrift, hvis virksomheden ikke kan godkende med NemID-

medarbejdersignatur. 

 

I denne release er der indført lignende funktionalitet for virksomhedens godkendelse af 

ansøgning virksomhedspraktik, løntilskud, tilskud til voksenlærling og 

integrationsgrunduddannelse (IGU) via virksomhedssupport. Bevillinger, tillægsbevillinger, 

forlængelser og ophør kan også godkendes af virksomheden med bilag. 

  

Efter valg af ’Underskriv som virksomhed’ er der tilføjet en ny knap ’Godkend med bilag’. 

Skærmdumpet viser eksempel på godkendelse af ansøgning om virksomhedspraktik – se 

skærmdump på næste side.  
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Ved klik på knappen bliver der vist en pop up med information om, at bilag med virksomhedens 

godkendelse af sagen som minimum skal indeholde: 

 Dato og tidspunkt 

 Navn på den virksomhedsansvarlige, som har godkendt sagen 

 VITAS-id 

 

Der er muligt at uploade gængse filtyper, fx docx, txt, msg og pdf. Vælg ’Upload’, når filen er 
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valgt: 

 

 
 

Det er først muligt at vælge ’OK’, når der er markering i ’Jeg bekræfter at ovennævnte bilag 

indeholder den virksomhedsansvarliges godkendelse’: 

 

 
 

Efter valg af OK, bliver ansøgningen under ’Underskrevet af ’ vist med informationen 

’Virksomhed Underskrevet med bilag og verificeret af navn på jobcentermedarbejder] – se 

skærmdump på næste side. 



 

Side 9/15 

 

Linket ’bilag’ åbner filen med virksomhedens underskrift. Filen kan også åbnes via clipsikonet, 

hvor der også bliver vist følgende informationer: 

 

 ’Navn’: Dokumentnavn 

 ’Dato’: Dato for upload af filen 

 ’Navn’: Navn på medarbejder i jobcentret/AA 

 ’Størrelse’: Filstørrelse 

 ’Type’: Dokumenttype ’Bilag med godkendelse’ 

 

Filen kan ikke slettes. 

 

OBS 

Funktionaliteten til medarbejderrepræsentants godkendelse af høring via upload af fil i 

ansøgning om virksomhedspraktik og løntilskud er uændret. 
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Kendt problem 

 ’Underskrevet af’ åbner filen men viser ikke oplysningerne fra pop-up’en med godkendelse. 

 Det er ikke muligt at se en virksomheds godkendelse med bilag i bevillinger, forlængelser og ophør, da 

clipsikon ikke findes på disse sider. 

2.2: Ansøgning om tilskud til voksenlærling kan overføres og behandles af et andet 

jobcenter 

Ansøgninger om tilskud til voksenlærling har hidtil ikke kunne overføres og dermed behandles i 

et andet jobcenter. Det vil fremover kunne lade sig gøre. Når der er sket en overførsel, kan det 

aflæses i: 

 excel-arket over sager, der er overført til andre jobcentre 

 boblen over sager, der er overført fra andre jobcentre 

 boblen over ansøgninger, der skal behandles 

 historikken  

Der er desuden sendt webservicebesked (WSRM) til både det modtagende og afgivende 

jobcenter. 

2.3: Ansøgning om tilskud til voksenlærling øremærket med udrejst borger sendes til 

virksomhedens jobcenter 

Når en virksomhed indsendte en ansøgning om tilskud til voksenlærling, der var øremærket med 

en borger, der var udrejst, blev ansøgningen sendt til det jobcenter, som borgeren var tilknyttet. 

Dette er ændret, så ansøgningen sendes til det jobcenter, hvor virksomheden er beliggende. 

2.4: Ophør af forsøgsordninger pr. 1. januar 2023 

Den 3. august 2021 blev der indført tiltag målrettet langtidsledige. Der var tale om nye tiltag i 

løntilskud, virksomhedspraktik og jobrotation i en forsøgsperiode fra den 1. september 2021 til 

den 31. december 2022. Tiltagene er beskrevet i ’Orientering om ændringer i VITAS pr. 3. 

august 2021’. 

 

Forsøgsperioden udløber den 31. december 2022, og de tekster, der blev indført med henblik på 

orientering af virksomhederne om tiltagene, bliver ikke vist i VITAS fra den 1. januar 2023. 

 

De to løntilskudssatser, som er knyttet til tiltaget for langtidsledige seniorer over 50 år, kan ikke 

vælges ved bevilling af løntilskud, hvor startdatoen ligger efter den 31. december 2022. 

 

OBS 

Jobcentrene skal være opmærksomme på, at forsøgsordningen vedrørende udvidelse af 

målgruppen for voksenlærlingeordningen også ophører den 31. december 2022. 

Forsøgsordningen har ikke været it-understøttet men er beskrevet i vejledning til henholdsvis 

jobcentre og virksomheder på star.dk. Vejledningerne bliver fjernet ved årsskiftet. 

2.5: Ændring i e-mails ved ophør i løntilskudsjob 

Flere jobcentre har meldt ind, at de hidtidige e-mails om ophør i løntilskudsansættelse ikke har 

været tydelige nok i forhold til at få virksomhederne til at registrere ophør, og få det registreret 

korrekt. Der er derfor foretaget ændringer i e-mails og informationstekster i ophørsblanketten – 

se nærmere nedenfor i pkt. 2.6. I e-mails er der foretaget følgende ændringer: 
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 E-mailen ’Ophør af løntilskud – Husk registreringen af bruttostøtteintensiteten’ (Id 113), 

der afsendes, når jobcentret godkender en ophørsbesked fra en arbejdsgiver.  

 

Titlen på e-mailen er ændret, så arbejdsgiveren allerede i titlen oplyses om at indsende 

registreringen af bruttostøtteintensiteten. I selve e-mailen er tilføjet teksten i den røde 

ramme, hvor arbejdsgiveren mindes om at udfylde bruttostøtteintensiteten:  

 

 E-mailen ’Notifikation – Virksomhedens angivelse af ophørsårsag og 

bruttostøtteintensiteten (Id 121), der genereres automatisk og sendes til den ansvarlige 

kontaktperson for virksomheden 7 dage før udløb på en bevilling, hvor der ikke er 

oprettet ophør på.  

 

Titlen på e-mailen er ændret, så arbejdsgiveren allerede i titlen oplyses om at indsende 

registreringen af bruttostøtteintensiteten. I selve e-mailen er hele teksten ændret, og 

arbejdsgiveren oplyses om pligten til at indsende ophørsårsag og bruttostøtteintensiteten - 

se den røde ramme – se skærmdump på næste side. 
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 E-mailen ’Påmindelse – Virksomhedens angivelse af ophørsårsag og 

bruttostøtteintensiteten’ (Id 122), der genereres automatisk og sendes til den ansvarlige 

kontaktperson for virksomheden efter udløb på en bevilling, hvor der ikke er oprettet 

ophør på. 

Titlen på e-mailen er ændret, så arbejdsgiveren allerede i titlen oplyses om at indsende 

registreringen af bruttostøtteintensiteten. I selve e-mailen er hele teksten ændret, og 

arbejdsgiveren oplyses om pligten til at indsende ophørsårsag og bruttostøtteintensiteten - 

se den røde ramme – se skærmdump på næste side. 
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2.6: Ændring af vejledningsteksten om bruttostøtteintensiteten på ophør af løntilskud   

Med henblik på at hjælpe arbejdsgiverne i deres udfyldelse af ’Bruttostøtteintensitet’ er der 

foretaget følgende vejledende ændringer: 

 

1. I det første afsnit præciseres, at ’støtteloftet’ er ’bruttostøtteintensitet’. 

2. Ud for feltet ’Beløb modtaget i tilskud og anden offentlig støtte’, er der et link med 

information om, hvad støttebeløbet omfatter og for hvilken periode, det skal oplyses: – se 

skærmdump på næste side. 
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3. Ved feltet ’Samlet løn og arbejdsgiverudgifter under ansættelsen’ viser linket en 

oplistning af hvilke løn- og arbejdsgiverudgifter, der er omfattet: 

 

2.7: Påmindelse om tillægsbevilling ved forlængelse af virksomhedspraktik og løntilskud 

Efter ønske fra et jobcenter er der tilføjet påmindelse i den pop-up, sagbehandleren får vist, når 

vedkommende godkender forlængelse af en bevilling med en eller flere tilhørende 

tillægsbevillinger. I pop-up'en bedes jobcentret om at tage stilling til de(n) tilhørende 

tillægsbevilling(er): 

 

3. Fleksjob 

3.1: Vurdering om fleksjob kan overføres til et andet jobcenter 

Vurdering om fleksjob har hidtil ikke kunne overføres til et andet jobcenter. Det vil fremover 

kunne lade sig gøre. Når der er sket en overførsel, kan det aflæses i: 



 

Side 15/15 

 excel-arket over sager, der er overført til andre jobcentre 

 boblen over sager, der er overført fra andre jobcentre 

 historikken  

Der er desuden sendt en webservicebesked (WSRM) til både det modtagende og afgivende 

jobcenter. 

3.2: Tekstændring i trin 5 for fleksjobvurdering 

Efter ønske fra et jobcenter er det i fleksjobvurderingens Trin 5 blevet præciseret, at det er 

arbejdsgiveren, der skal give kommunen besked, hvis der sker ændring i den fleksjobansattes 

fuldtidsløn: 
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