Praksisvejledning til VITAS
Vejledning til ansøgning om og bevilling af
særligt løntilskud til langtidsledige seniorer

I perioden 1. september 2021 – 31. december 2022 etableres en ny, midlertidig ordning med et særligt forhøjet tilskud på 20 kr. ekstra i timen til private og offentlige
virksomheder, der ansætter langtidsledige1, der er fyldt 50 år, i løntilskud.
Virksomheder, der ønsker at ansætte en person efter ordningen, vil kunne meddele
det til jobcentret, og ledige, der opfylder betingelserne, vil kunne henvende sig til
virksomhederne og indgå aftale om ansættelse.
Ordningen etableres som en objektiv ordning, hvor alle arbejdsgivere har ret til det
høje tilskud, hvis de har aftalt et forløb med en langtidsledig, som har 12 måneders
ledighedsanciennitet, og som samtidig er fyldt 50 år, som de ønsker at ansætte med
løntilskud. Arbejdsgiveren og den ledige aftaler selv varigheden af løntilskudsansættelsen, der kan være op til 6 sammenhængende måneder.
Jobcentret skal ikke vurdere, om det er det rette tilbud for den ledige, foretage en
visitation eller bestemme varigheden af løntilskudsperioden men alene påse, at betingelserne er opfyldt.
I denne vejledning beskrives det kort, hvordan du som virksomhed ansøger om
det særlige forhøjede løntilskud.
Herefter beskrives det, hvordan du som sagsbehandler opretter en bevilling af
det særlige forhøjede løntilskud.
Ansøgning (virksomheder)

Virksomheder ansøger om det særlige løntilskud til langtidsledige seniorer ved at
følge det eksisterende ansøgningsflow for løntilskud i VITAS.
Under fanen Opsummering i ansøgningsflowet (se skærmdump herunder), skal
virksomheden gøre opmærksom på, at der er tale om det særlige løntilskud til langtidsledige seniorer. Det gør virksomheden i feltet ”Bemærkninger til jobcentret”.
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Målgruppen er dagpengemodtager, kontanthjælpsmodtager eller overgangsydelsesmodtager og ikke være omfattet af introduktionsprogrammet efter integrationsloven.
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Her finder du fanen Opsummering i ansøgningsflowet, og her finder du feltet ”Bemærkninger til jobcentret”, hvor du som virksomhed gør opmærksom på, at der er
tale om det særlige løntilskud til langtidsledige seniorer.
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Bevilling (jobcentre)

Som sagsbehandler i jobcentret skal du som nævnt alene påse, at de objektive betingelser er opfyldt. Der vil være en persongruppemarkering i DFDG på borgere,
der lever op til kriterierne for målgruppen, men det vil være jobcentrets opgave at
påse, om borgeren og virksomheden lever op til de objektive kriterier for det særlige løntilskud, herunder 12 mdr. ledighed og fyldt 50 år2.
Er de objektive betingelser opfyldt, bevilger jobcentret løntilskuddet ved at vælge
en af de to nye satser (hhv. for offentlige og private virksomheder), der implementeres på listen med tilskudssatser i VITAS under fanen 5. Målgruppe (se skærmdump herunder).

Her finder du fanen 5. Målgruppe i bevillingsflowet, og her kan du vælge en af de
to nye satser (hhv. for offentlige og private virksomheder), der vil være tilføjet listen med tilskudssatser i VITAS.
De to nye løntilskudssatser vil have titlerne:



”Privat arbejdsgiver – langtidsledig senior (over 50 år) jf. bekendtgørelse”
”Offentlig arbejdsgiver – langtidsledig senior (over 50 år) jf. bekendtgørelse”
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Der vil være en forsinkelse på ledighedsdata til persongruppemarkeringen i DFDG, da
borgerens ledighedsstatus den forudgående måned først kan verificeres i data med ca. tre
ugers forsinkelse. Derfor kan det for nogle borgere være nødvendigt for jobcentret at følge
håndholdt op på, om borgeren lever op til de objektive kriterier for det særlige løntilskud
og/eller forsøget med udvidet virksomhedspraktik fra fire til otte uger.
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