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Til Beskæftigelsesrådet 

Høring om bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om en 

aktiv beskæftigelsesindsats 

 

Med ”Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats” fra august 2018 blev det be-

sluttet, at VITAS skulle udvides med en række ordninger. Med den nye lov om en 

aktive beskæftigelsesindsats blev det fra januar således muligt for virksomheder at 

ansøge digitalt om fleksjob, personlig assistance, mentor og hjælpemidler. Samti-

dig blev der lavet en e-Indkomst-baseret understøttelse af opgørelsen af ordinært 

ansatte i virksomhederne. 

 

Det var forventningen, at det fra 1. april 2020 ville blive muligt for virksomhederne 

at ansøge digitalt om jobrotation i VITAS. Udfordringer ifm. med de justeringer, 

der blev idriftsat pr. 1. januar har betydet, at styrelsen har prioriteret at få udbedret 

fejlene og sikret en stabil drift af VITAS frem for at udvikle nye initiativer. Derfor 

udskydes den planlagte udvidelse med jobrotation fra 1. april 2020 til 1. juli 2020.  

 

Som følge heraf skal bestemmelsen om, at det er obligatorisk for virksomhederne 

at bruge VITAS ved ansøgning om jobrotationsydelse, også justeres med hensyn til 

ikrafttræden. Den senere ikrafttræden kræver ændring af den pt. benævnte dato i 

bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvor der:  

 I § 155, stk. 2, ændres »1. april 2020« til: »1. juli 2020«. 

 

Vedlagt sendes derfor til evt. bemærkninger udkast til ændringer i bestemmelsen. 

Der er alene tale om en konsekvensændring af ikrafttrædelsesdatoen. Ændringen 

vil træde i kraft 1. april 2020. 

 

Den senere ikrafttrædelsesdato er i overensstemmelse med den aftalte trinvise ind-

fasning af de nye ordninger i VITAS frem mod 1. juli 2020. 

 

Eventuelle bemærkninger til udkastet til bestemmelsen bedes fremsendt til Daniel 

Christensen (dach@star.dk) og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 

(star@star.dk) senest mandag den 30. marts 2020 kl. 10.00. 
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Venlig hilsen 

 

 

Daniel Christensen  

 

Fuldmægtig 

Kontor for Arbejdsmarkedspolitik 

 


