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Orientering om ændringer i VITAS pr. 30. juni 2020
Der er foretaget følgende ændringer:
1. Samtykke til cookies
Der er indført samtykke til cookies på samme måde som på Jobnet. Cookieinformationen bliver
vist både for virksomheder og jobcentermedarbejdere. Brugeren kan angive, om der må
anvendes cookies til statistiske formål, eller om der alene må anvendes nødvendige cookies.
Kendt problem
Ved dannelse af pdf bliver cookie-ikonet ved en fejl vist på sidste side i pdf’en.

2. Bevilling af personlig assistent blev ikke sendt til borgeren
Når en virksomhed har godkendt en bevilling om personlig assistent, skal der sendes digital post
til borgeren, der skal benytte den personlige assistent. Dette er i nogle tilfælde ikke sket, hvilket
skyldes, at virksomhedernes navn har indeholdt et af følgende tegn: ", ', <, > eller &. Fejlen er
rettet, så der kan sendes post uanset virksomhedens navn.
3. Tilføjelse af den uddybende tekst om ’Nuværende forhold’
Flere virksomheder har i forbindelse med oprettelse af ansøgning til løntilskud og
virksomhedspraktik ønsket en supplerende tekst til ’Nuværende forhold’ under
’Ansættelsesforhold i virksomheden. Der er indsat nedenstående tekst:

4. Øremærket ansøgning om voksenlærling blev sendt til det forkerte jobcenter
En øremærket ansøgning om voksenlærling kunne blive sendt til jobcentret i den kommune,
hvor virksomheden er beliggende i stedet for til jobcentret i borgerens bopælskommune.
Fejlen opstod, hvis virksomheden inden indsendelse af ansøgningen fjernede cpr. nr. via
knappen ’Fjern oplysninger’ på trin 2 og herefter gemte og lukkede ansøgningen. Efter fjernelse
af cpr. nr. blev jobcentret ændret til jobcentret i den kommune, hvor virksomheden er
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beliggende, men cpr. nr. blev ikke slettet i databasen. Ved åbning af ansøgningen blev det
fjernede cpr. nr. derfor vist i ansøgningen, og ansøgningen kunne dermed sendes til et forkert
jobcenter. Fejlen er rettet.
OBS
Tilsvarende fejl kan opstå i ansøgning om virksomhedspraktik og i ansøgning om løntilskud.
Fejlen forventes løst i patch den 4. august 2020.
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