Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
27. juli 2020

Orientering om ændringer i VITAS pr. 28. juli 2020
Der er foretaget følgende ændringer:
1. Adgang til Politik om persondata
På virksomhedernes forside af VITAS er der oprettet et link til 'Politik om persondata'. Linket
åbner en ny fane på star.dk - https://star.dk/it/virksomheds- it/vitas/privatlivspolitik/:

2. Øremærket ansøgning om virksomhedspraktik og løntilskud blev sendt til det forkerte
jobcenter
En øremærket ansøgning om virksomhedspraktik eller løntilskud kunne fejlagtigt blive sendt til
jobcentret i den kommune, hvor virksomheden var 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 beliggende, men cpr. nr. blev ikke slettet i databasen. Ved
åbning af ansøgningen blev det fjernede cpr. nr. derfor vist i ansøgningen, men uden at
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jobcentret blev ændret, og ansøgningen blev dermed sendt til et forkert jobcenter. Fejlen er
rettet.
3. Forlængelse af forløb fejlede
Jobcentrene har oplevet, at de fra tid til anden fik vist en meget lang fejlbesked, når de skulle
behandle en ansøgning om forlængelse. Selve forlængelsen kunne fortsat behandles, men blev
"skjult" grundet den lange fejlbesked. Fejlen er rettet.
4. Virksomheder modtog ikke e-mail ved bevilling af de kompenserende ordninger
Der har været set eksempler på, at virksomheder ikke har modtaget e-mail ved bevilling af
personlig assistent, mentor og hjælpemiddel, selv om det af bevillingen fremgik, at der var sendt
e-mail. Fejlen er rettet.
5. Vedhæftede dokumenter i bevilling til personlig assistent blev ikke vist for jobcentret
I bevilling om personlig assistent kan jobcentret på trin '5 Funktionsnedsættelse' vedhæfte
dokumenter. Ved en fejl var ikonet til visning af de vedhæftede dokumenterne fjernet, så
jobcentret efterfølgende ikke kunne se og åbne dokumenterne. Fejlen er rettet.
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