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17. februar 2020

Orientering om ændringer i VITAS pr. 18. februar 2020
Der er foretaget følgende ændringer:
1. Formålspunkt skulle vælges ved bevilling af nytteindsats
Ved bevilling af virksomhedspraktik skal jobcentret under pkt. 5 ’Målgruppe’ vælge blandt
strukturerede formål. Ved en fejl skulle der også vælges struktureret formål ved bevilling af
nytteindsats. Dette er ændret, sådan er de strukturerede formål er erstattet af fritekstfeltet
’Formål’. Feltet er obligatorisk.

2. Øremærket ansøgning om voksenlærling blev sendt til forkert jobcenter
Der har været flere eksempler på, at øremærket ansøgning om voksenlærling er blevet sendt til
jobcentret i den kommune, hvor virksomheden er beliggende og ikke til det jobcenter, som
borgeren er tilknyttet. Fejlen er rettet, og der er fortaget datagenopretning.
Kendt problem
VITAS sender øremærkede ansøgninger til det jobcenter, hvor borgeren er tilmeldt/tilknyttet.
For øremærket ansøgning, hvor borgeren forud for forløbet ikke er tilmeldt/registreret i jobcentret, gælder
imidlertid, at ansøgningen skal sendes til jobcentret i den kommune, hvor borgeren har folkeregisteradresse.
Der er eksempelvis tale om borgere, der er beskæftigede eller selvforsørgende eller som kommer direkte fra
SU (hvor ledighedskriteriet ligger tidligere end uddannelsen) samt borgere, der er omfattet af
voksenlærlingeordningen, men som ikke er omfattet af tilmeldingskravet i BAB § 22, stk. 2.
Hvis borgeren er tilknyttet et andet jobcenter end jobcentret i bopælskommunen, sender VITAS således ikke
ansøgningen til det korrekte jobcenter. Denne fejl forventes rettet i en senere release.
Indtil fejlen er rettet, skal jobcentrene være opmærksomme på, om de modtager en ansøgning, der burde
være indsendt til det jobcenter, som ligger i den kommune, hvor borgeren har folkeregisteradresse. Hvis det
sker, skal jobcentrene afvise ansøgningen og tage kontakt til jobcentret i bopælskommunen og/eller
virksomheden med henblik på, at virksomheden får indsendt ansøgning til rette jobcenter.
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3. Periodisk fejl ved dannelse af pdf
Der har været flere indmeldinger om, at funktionen ’Gem som pdf’ ikke virkede – ved klik på
knappen skete der ingenting. På samme ansøgning/bevilling kunne der senere godt dannes pdf.
Fejlen skyldtes svartidsproblemer i den komponent, der danner pdf. Svartidsproblemet er løst,
men det er konstateret, at pdf-komponenten skal udskriftet. Dette vil ske i en senere release.
4. Pkt. 5 ’Høring’ blev automatisk ændret fra ’Ja’ til ’Nej’
Hvis en virksomhed i en kladde i pkt. 2 ændrede antal fuldtidspersoner den seneste måned til 2
eller mindre, blev oplysningerne i pkt. 5 om høring af medarbejdere ændret fra ’Ja’ til ’Nej’, og
de besvarede spørgsmål blev fjernet.
Fremover ændres data ikke, men hvis antal fuldtidspersoner den seneste måned i pkt. 2 ændres
til 1 eller mindre, vil spørgsmålet i pkt. 5, om hvorvidt der på nuværende tidspunkt er ordinært
ansatte i virksomheden, fortsat være besvaret med ’Ja’, og virksomheden skal dermed selv
ændre til ’Nej’, hvis det er det korrekte.
5. Forældede advarselstekster ved ansøgning om virksomhedspraktik og
løntilskudsansættelse
I ansøgning om virksomhedspraktik blev der vist en forældet advarselstekst, når antallet af
ansatte den seneste måned under forholdstalskrav var mindre end gennemsnittet de sidste 4
måneder.
I ansøgning om løntilskudsansættelse blev der ligeledes vist en forældet advarselstekst, når
antallet af ansatte den seneste måned under merbeskæftigelse var mindre end gennemsnittet de
sidste 12 måneder.
Teksterne er i begge situationer rettet.
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