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Plan for udvidelse af VITAS med ansøgning om jobrotation

CVR 55568510

Kære kommuner
Med ”Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats” (LAB-aftalen) fra august 2018
blev det besluttet, at det digitale ansøgningssystem, VITAS, udvides med en række
ordninger. Med den nye lov om en aktive beskæftigelsesindsats blev det fra januar
2020 således muligt for virksomheder at ansøge digitalt om fleksjob, personlig as
sistance, mentor og hjælpemidler. Samtidig blev der lavet en e-Indkomst-baseret
understøttelse af opgørelsen af ordinært ansatte i virksomhederne i forbindelse med
merbeskæftigelses- og rimelighedskravet.
Det var forventningen, at det fra 1. april 2020 ville blive muligt for virksomhederne
at ansøge digitalt om jobrotation i VITAS. Udfordringer ifm. med de justeringer,
der blev idriftsat pr. 1. januar har betydet, at styrelsen har prioriteret at få udbedret
fejlene og sikret en stabil drift af VITAS frem for at udvikle nye initiativer. Derfor
udskydes den planlagte udvidelse med obligatorisk ansøgning om jobrotation fra 1.
april 2020 til 1. juli 2020.
Den senere ikrafttrædelsesdato er i overensstemmelse med den aftalte trinvise ind
fasning af de nye ordninger i VITAS frem mod 1. juli 2020. Samtidig giver en se
nere ikrafttræden mulighed for tid til at teste de nye jobrotations-moduler i VITAS,
hvilket kan understøtte en mere gnidningsfri implementering af delen omkring jobrotation.
Nye muligheder i VITAS fra 1. juli 2020:
 Virksomhederne kan indsende ansøgning om jobrotation med angivelse af op
lysninger om virksomheden samt de beskæftigede og efteruddannelsen. Virk
somhederne kan knytte en eventuel vikar (ledig) på ansøgningen, når den udfyl
des i VITAS.
 Kommunerne kan udtrække data fra ansøgningen til brug i andre kommunale
sagsbehandlingssystemer.
Den digitale ansøgningsblanket på jobrotation for virksomhederne udvikles inden
for de rammer, som VITAS udstiller i dag. VITAS understøtter i dag ikke løbende
ændringer til ansøgninger og bevillinger, og dette vil VITAS heller ikke gøre for
jobrotation.
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