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Styrelsen for Arbejdsmarked
og Rekruttering

Vejledning til virksomheden
VITAS – Ansøgning om tilskud i praktikperio
den til en voksenlærling efter voksenlærlinge
ordningen
Sådan ansøger du om tilskud i praktikperioden til en voksenlærling efter voksenlærlingeordningen i
forsøgsperioden 1. august 2020 frem til 31.december 2021

Der er igangsat et forsøg med voksenlærlingeordningen, som bl.a. udvider målgruppen, som arbejds
giver kan få tilskud til og suspenderer positivlisten for voksenlærlinge, der kommer fra beskæfti
gelse, i forsøgsperioden. Forsøgsperioden løber fra den 1. august 2020 frem til og med den 31. de
cember 2021.

Du kan læse mere om forsøgsordningen på STAR.dk:
- https://star.dk/indsatser-og-ordninger/virksomhedsrettede-redskaber/voksenlaerling/
eller i § 9 i bekendtgørelse nr. 1123 af 3. juli 2020, om forsøg på beskæftigelsesområdet:
- https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1123
It-løsningen VITAS bliver ikke justeret i forhold til forsøgsperioden, men du kan dog fortsat oprette
en ansøgning om tilskud til en voksenlærling i VITAS for den nye målgruppe i forsøgsperioden –
uden problemer. Nedenfor finder du en ”work-around” beskrivelse, så du kan ansçge i forsøgsperio
den.
Ansøgning om tilskud til en ledig faglært, som har mindst 3 måneders forudgående ledighed:
På fanebladet 2. Voksenlærlingen i VITAS - under formål - er det angivet, at der kan søges tilskud til
”faglærte ledige med mere end 6 måneders ledighed”. I forsçgsperioden er dette ændret til mindst 3
måneders forudgående ledighed – se skærmdump på næste side.
Hvil ke personer kan få tilskud til voksen lærlingeforløb?

Virksomheder ka n få tilskud ti l at ansætte voksen lærlinge, der ved uddannelsesaftalens indgåelse er fyldt
25 år. Vo ksenlærlingeordningen er må lrettet arbej dsløse og ufaglærte beskæftigede. Følgende kan
benytte ordningen:
• Dagpe nge -, konta nt hjæ lps-, ud danne lses hjæ lps- og integ rati on syde lsesmodt age re he run de r
overgan gsydelsesmodtagere ude n fo r int ro duktions programm et, syged agpengemod t agere, pe rso ner i
jobafk laringsfo rløb eller i ressou rceforl øb, fl eksj obvisit erede som mod t age r led ighedsydelse, revalidend er,

fø rtid spe ns io nist e r, le d ig se lvfo rsørgende samt pe rsone r so m e r omfattet af selvfo rsø rge lses- og
hj em rejseprogrammet eller intro duktions progra mmet eft er integrationsloven og m odtager selvfo rsø rge Ises- og
hj em rejsey delse eller overgang sydelse: Ufag lært e ledige, faglærte ledige med fo rældet uddannelse (ikke anvendt i 5
år) fra 1. ledighedsdag ogmi"ært e led ige me d mere en d 6 må neders ledighed . ifilskuddet er på 45 kr. i ti men i hele
udda nnelsesperio den og gælder alle erhvervsud dannelse r efter lov erhvervsudd an nelser og lov o m m ariti me
uddannelser.
•

Beskæftigede ufaglærte. Tilskuddet er på 30 kr. i timen i o p ti l de før ste 2 år af d en aftalte uddannelsesper iode og
udda nnelsen skal være ind en fo r områder me d be hov fo r arbejdskraft (landsd ækken de list e over uddan nelser inden
fo r om råder hvo r der er behov fo r arbejd skraft) .

Hvis personen kom mer fra led ighed, ka n der kun gives tilskud til virksom heden, hvis persone n ikke har
været ord inært ansat på den virksomhed , hvor der indgås udda nnelsesafta le 6 måneder fo rud for
indgåelse af uddann elsesafta len.

Virksomheden bedes således i forsøgsperioden se bort fra 6-måneders kravet i teksten.

Såfremt du søger om tilskud til en voksenlærling, som kommer fra beskæftigelse, og har en for
ældet uddannelse, kan du få en advarsel i VITAS, som ikke vil få betydning for din ansøgning:
1) Under ”Oplysninger om beskæftigelse”: Hvis du siger ”Ja” til at voksenlærlingen er beskæf
tiget eller får SU ved uddannelsens påbegyndelse, vil der komme en advarselsboks op (som
skyldes manglende tilpasning i it-systemet i forhold til forsøgsbestemmelserne):

Du kan dog godt indsende din ansøgning om tilskud til en voksenlærling, der kommer fra beskæfti
gelse, og som har en forældet uddannelse - som det fremgår af advarslen!
2) Under ”Opsummering” vil du ligeledes opleve, at der er et opmærksomhedspunkt, som skyldes den førnævnte advarsel. Igen – du har stadigvæk mulighed for at fremsende din an
søgning om voksenlærling for en borger, der kommer fra beskæftigelse, og som har en
forældet uddannelse!

Du kan tilfçje i ”Bemærkninger til jobcentret”, at der er tale om en borger i beskæftigelse
med en forældet uddannelse. Det vil lette sagsbehandlingen i jobcentret.
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3) Når du har trykket på ”Send”, vil du få fçlgende pop-up boks, hvor du skal klikke af, at du
gerne vil have, at ansøgningen skal behandles af en jobcentermedarbejder - ellers vil den
blive afvist.
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