Vejledning til jobcentret
VITAS – Ansøgning om tilskud i praktikperio
den til en voksenlærling efter voksenlærlinge
ordningen
Sådan behandler du en ansøgning om tilskud i praktikperioden til en voksenlærling
efter voksenlærlingeordningen i forsøgsperioden 1. august 2020 frem til 31. de
cember 2021 for den udvidede målgruppe

Der er igangsat et forsøg med voksenlærlingeordningen, som bl.a. udvider mål
gruppen, som arbejdsgiver kan få tilskud til og suspenderer positivlisten for
voksenlærlinge, der kommer fra beskæftigelses. Forsøgsperioden løber fra den
1. august 2020 frem til og med den 31. december 2021.
Du kan læse mere om forsøgsordningen på STAR.dk:
- https://star.dk/indsatser-og-ordninger/virksomhedsrettede-redskaber/vok
senlaerling/
eller i § 9 i bekendtgørelse nr. 1123 af 3. juli 2020, om forsøg på beskæftigel
sesområdet:
- https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1123
Når dit jobcenter modtager en ansøgning om tilskud i praktikperioden til en vok
senlærling efter voksenlærlingeordningen, vil du opleve, at it-systemet ikke afspej
ler de nye krav om bl.a. udvidelsen af målgruppen i forsøgsordningen:
a) Advarsels- og opmærksomhedsbokse vil blive vist og tager ikke hensyn til
forsøgsperioden.
b) VITAS vil i godkendelses- og bevillingsdelen have indbygget nogle forret
ningsregler, som ikke tager hensyn til de nye bestemmelser i forsøgsperio
den om voksenlærlingeordningen, hvilket bevirker, at du havner på fane
bladet ”Afvisning”. Som sagsbehandler kan du skifte til godkendelses-fa
nebladet.
It-løsningen VITAS bliver ikke justeret i forhold til forsøgsperioden, men du kan
fortsat forhåndsgodkende, godkende og oprette en bevilling vedr. voksenlærling i
VITAS for den udvidede målgruppe i forsøgsbestemmelsen.
Når du modtager en ansøgning om tilskud til en voksenlærling, som kommer
fra beskæftigelse, og som har en forældet uddannelse, er VITAS – via en række
forretningsregler i it-systemet – gearet til at lave en afvisning:
1) Under ”Opmærksomhedspunkter” vil det være angivet, at
”Hvis voksenlærlingen er beskæftiget og har en uddannelse er det ikke muligt
at ansøge om tilskud til voksenlærlingeforløbet (LAB §155, stk 2). Du har dog
som virksomhed mulighed for stadigvæk at indsende ansøgning til behandling i
jobcentret”.

14. september 2020
Digitalisering og Support / CHT

2) Til Spørgsmålet ”Har borgeren 6 måneders forudgående ledighed” er dette i
forsøgsperioden ændret til 3 måneder:

Selvom jobcentret vælger ”Nej” til dette spørgsmål (fordi der måske er tale
om 3 måneders ledighed), kan der stadigvæk udarbejdes en bevilling.
3) Jobcentret kan forhåndsgodkende/godkende ansøgningen om voksenlærling
for den nye målgruppe ved at skifte faneblad under ”Uddannelsesaftalen”
(markeret med rødt):

Herefter kan jobcentret lave bevillingen – se skærmdump på næste side.

2

4) Spørgsmål relateret til voksenlærlingen. Tilsvarende ”work-around” kan du be
nytte, hvis der i forbindelse med godkendelse af en ansçgning svares ”Nej” til ”Er
uddannelsen på den landsdækkende liste over uddannelser inden for områ der,
hvor der er behov for arbejdskraft?”

Der vil komme en observationsboks, hvorefter VITAS forretningsregler vil
lægge op til en afvisning.
Du markerer fanebladet ”Godkendelse”, hvorefter du kan fortsætte din
godkendelse.
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