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1 Resumé 
 

Denne ex ante-måling har til hensigt at afdække de forventede administrative lettelser for erhvervslivet 
forbundet med udvidelsen af det digitale ansøgningssystem på beskæftigelsesområdet VITAS. Målingen 
omfatter ikke andre eventuelle konsekvenser for erhvervslivet.  

VITAS er STAR’s digitale ansøgningssystem for virksomhedsrettede tilbud på beskæftigelsesområdet. 
Siden januar 2018 har det været obligatorisk for virksomheder at ansøge via VITAS om 
virksomhedsrettede tilbud som løntilskud, voksenlærlingeordningen og virksomhedspraktik / 
nytteindsats. Formålet med at digitalisere ansøgningssystemet er at afbureaukratisere arbejds- og 
ansøgningsprocessen i forbindelse med virksomhedsrettede tilbud, så arbejdsprocesser i kommuner og 
virksomheder bliver forenklet, og der sikres mere effektive arbejdsgange. I forbindelse med AMVAB-
målingen måles de forventede administrative lettelser for erhvervslivet.  

I 2020 udbredes VITAS til af omfatte ordningerne fleksjob, jobrotation, mentorstøtte, hjælpemidler og 
personlig assistance for ordinært ansatte. Udvidelsen af VITAS til andre offentlige støtteordninger skal 
gøre det nemmere for virksomheder at tage del i beskæftigelsesindsatsen. I nærværende måling 
fokuseres der udelukkende på ansøgning om fleksjobordningen, idet de øvrige løsninger endnu ikke er 
tilstrækkeligt udviklede til at blive målt.  

Foruden tilføjelsen af fleksjob automatiseres opgørelsen af ordinært ansatte på alle relevante VITAS-
ordninger. Formålet er at lette den administrative byrde ved indsamling af oplysninger om antallet af 
ordinært ansatte, at minimere den manuelle indtastning af ordinært ansatte samt at skabe transparens 
for virksomhederne i forhold til beregninger af rimelighedskravet samt merbeskæftigelseskravet. I 
VITAS vil data over ordinært ansatte således fremgå for virksomheden, hvorefter virksomhederne kan 
gå ind og enten bekræfte eller redigere denne data. Automatiseringen træder i kraft fra 1. januar 2020.  
 
På baggrund af målingen estimeres det, at digitalisering af ansøgningsformatet på fleksjobordningen vil 
medføre løbende administrative lettelser på ca. 0,8 mio. kr.   
 
Endvidere estimeres det, at automatiseringen af registreringen af ordinært ansatte i VITAS vil medføre 
løbende administrative lettelser på ca. 15,5 mio. kr.  
 
 

Tabel 1: Løbende administrative lettelser ved udvidelsen af VITAS til fleksjobordningen  

Administrative konsekvenser Løbende 
administrative 
byrder, papir 

løsning 

Løbende 
administrative 
byrder, VITAS 

Løbende 
administrative 
lettelser ved 

VITAS 
Løbende administrative lettelser årligt 3,4 mio. kr. 2,6 mio. kr. 0,8 mio. kr. 

 
 
Tabel 2: Løbende administrative lettelser ved automatiseringen af ordinært ansatte i VITAS  

Administrative konsekvenser Løbende 
administrative byrder 

ved registrering  

Løbende 
administrative 

byrder ved 
automatisering 

Løbende 
administrative 
lettelser ved 

VITAS 

Løntilskud 
 

2,8 mio. kr. 0 mio. kr. 2,8 mio. kr. 

Virksomhedspraktik 12,7 mio. kr. 0 mio. kr. 12,7 mio. kr. 

Total 15,5 mio. kr.            0 mio. kr. 15,5 mio. kr. 
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2 Udvidelse med fleksjobordningen i VITAS 

I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan det af § 185 udledes, at beskæftigelsesministeren kan 
fastsætte regler om anvendelse af digital kommunikation ved virksomheders ansøgning om ansættelser 
med offentligt løntilskud. Det fremgår videre, at ministeren kan fastsætte regler om anvendelsen af et 
bestemt digitalt system ved ansøgning. I bemærkningerne til loven er det angivet, at formålet er at 
skabe en forenklet og effektiv beskæftigelsesindsats, som skal understøtte flere og bedre digitale 
løsninger for borgere, jobcentre og virksomheder.  

Arbejdsgivere skal pr. 1. januar 2020 indgive ansøgning om etablering af fleksjob via VITAS. I praksis 
betyder dette, at papirblanketter erstattes med en digital selvbetjeningsløsning for virksomhederne. 
Dokumentationskravene forbundet med ansøgningerne er uændrede, men ansøgningerne skal nu 
oprettes og håndteres digitalt. Digitaliseringen forventes at medføre en administrativ lettelse for 
virksomhederne, da visse oplysninger om virksomheden indføres automatisk i VITAS, samt 
underskriften fremover skal indsendes digitalt via NemID eller med ”pen” ved hjælp af 
”virksomhedssupport-modulet”.  

Udvidelsen af VITAS med fleksjobordningen er obligatorisk for virksomhederne per 1. januar 2020, men 
virksomhederne har haft mulighed for at gøre brug af det digitaliserede ansøgningsformat siden 
november 2019. Undersøgelsen er derfor en ex-ante måling, hvor de forventede administrative 
konsekvenser for virksomhederne opgøres med henblik på at belyse de forventede administrative 
lettelser, som digitalisering af ansøgningsformatet måtte have for virksomhederne. Mange af 
virksomhederne er allerede bekendt med VITAS, da flere af virksomhederne har ansøgt om eksempelvis 
løntilskud og/eller virksomhedspraktik tidligere, hvilket alt andet lige giver virksomhederne en bedre 
fornemmelse af, hvordan den digitale ansøgningsproces kommer til at foregå ved fleksjobordningen.   

2.1 Ændring som følge af udvidelse af VITAS med fleksjobordningen  

I nuværende ansøgningsformat om fleksjobordningen anvender kommuner ofte forskellige 
ansøgningsskemaer, som er med til at skabe variation i registreringsmetoden. I det følgende beskrives 
ansøgningsprocessen ud fra standardblanketten AB 325, som jobcenteret og arbejdsgiver udfylder i 
fællesskab. 

- Indledningsvist skal arbejdsgiver beskrive arbejdsfunktionen. Dette indebærer oplysninger om 
den ansatte, en beskrivelse af arbejdsfunktion, forventet startdato og oplysninger om 
virksomheden, herunder navn, CVR-nummer, kontaktperson for virksomhed og 
telefonnummer.  

- Dernæst skal virksomheden underskrive blanketten, hvorefter den indsendes til jobcenteret, 
som skal foretage en vurdering af den ansattes arbejdsevne i forhold til det konkrete fleksjob. 
Jobcenteret skal her angive tidligere indberettede oplysninger om den ansatte og 
virksomheden og en beskrivelse af, om der skal tages særlige hensyn til den ansatte. Derudover 
skal jobcenteret angive antal arbejdstimer om ugen og med hvilken intensitet, den ansatte kan 
arbejde.  

Nedenfor kortlægges de forskellige faser i ansøgningsflowet for fleksjobordningen i VITAS, som gøres 
simplere og mindre tidskrævende, da de to faser er forsøgt samlet i VITAS. Denne måling måler dermed 
før og efter tidsforbruget i anmodningen om oprettelse af fleksjobansættelse.  
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Figur 1: Ansøgningsflow for fleksjobordningen i VITAS per 1. januar 2020   

 

 

For virksomheden måles de administrative lettelser forbundet med ansøgning om etablering af fleksjob 
via VITAS. Når virksomheden eller jobcenteret starter en ny ansøgning i VITAS, udfyldes oplysninger om 
virksomheden automatisk fra CVR-registeret. Automatisk registrering af virksomhedsoplysninger 
gælder både adresse for virksomheden samt adresse for arbejdssted, hvis dette er et andet sted end 
virksomhedens hovedadresse.  

I ansøgningsprocessen vil virksomheden endvidere blive advaret, hvis oplysningerne giver belæg for en 
afvisning hos jobcenteret. VITAS giver således virksomheden besked undervejs i ansøgningsprocessen, 
hvis væsentlige oplysninger mangler at blive udfyldt, eller hvis felterne ikke er udfyldt korrekt. I den 
nuværende ansøgningsproces via blanket skønner STAR, at 15 % af ansøgningerne fejludfyldes. Det 
forventes hermed, at der vil være en tidsbesparende funktion ved de automatisk udfyldte data samt 
diverse advarselsfunktioner, der reducerer antallet af fejlansøgninger. Denne funktion vil i sig selv 
mindske det administrative tidsforbrug forbundet med processen. Dette tidsforbrug er dog ikke 
estimeret i forbindelse med denne AMVAB-måling, da det ikke har været muligt at fremskaffe data til at 
underbygge denne analyse.  

I VITAS er det også muligt, at jobcenteret forudfylder ansøgningsskemaet for virksomheden via 
”Virksomhedssupport-modulet”. Jobcenteret skal igennem det samme ansøgningsflow som 
virksomheden, men under fanen ’Opsummering’ har jobcenteret mulighed for at sende ansøgningen som 
kladde, hvorefter virksomheden kan gennemse ansøgningen til endelig godkendelse.   

På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at genanvende tidligere udfyldte ansøgninger i VITAS, men 
implementering af denne funktion er under overvejelse. Undervejs i hele ansøgningsprocessen er det 
muligt at gemme ansøgningen som kladde for efterfølgende at vende tilbage og fuldføre hele 
ansøgningen.  
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Ansøgning oprettes af jobcenteret (supportfunktion)   

Det kan ud fra de afholdte interviews med virksomhederne og jobcentrene udledes, at 
ansøgningsprocessen om etablering af en fleksjobstilling som regel vil foregå som en samarbejdsproces 
mellem virksomheden og jobcenteret. Ingen af de interviewede virksomheder har på noget tidspunkt 
foretaget hele ansøgningsprocessen selv, men de er altid blevet støttet af jobcenteret i processen. I 
ansøgningsprocesessen vil virksomheden kontakte jobcenteret (på eget initiativ eller efter aftale med 
borger/jobcenter) for at få hjælp til at oprette et fleksjob. Her vil jobcenteret udfylde de relevante 
oplysninger i ansøgningsblanketten for virksomheden1. Under de afholdte interviews blev 
virksomhederne spurgt til, om de ville benytte samme ordning i VITAS, hvor jobcenteret forudfylder 
ansøgningen. Hertil svarede alle virksomheder, at de stadig ville gøre brug af jobcenterets bistand ved 
ansøgning om etablering af et fleksjob. Ud fra denne antagelse formodes det, at det primært er 
jobcenteret, som vil udfylde ansøgningsflowet i VITAS for virksomheden. Herefter vil virksomheden kun 
skulle udfylde information vedr. løn- og pensionsforhold, stillingsbetegnelse / arbejdsopgaver og 
derefter godkende ansøgningen ved hjælp af NemID / pen, ligesom virksomheden ved den gamle løsning 
skulle underskrive blanketten.  

 

Administrative lettelser som følge af udvidelse af VITAS med fleksjobordningen   

På baggrund af målingen estimeres det, at digitaliseringen af ansøgningsformatet ved fleksjob i VITAS 
vil medføre en tidsbesparelse på ca. 10 min. for virksomhederne per forløb. Dette vil resultere i en 
løbende administrativ lettelse på ca. 0,8 mio. kr.  

 

Tabel 1: Løbende administrative lettelser ved udvidelsen af VITAS med fleksjobordningen  

Administrative konsekvenser Løbende 
administrative 

byrder, 
papirløsning 

Løbende 
administrative 
byrder, VITAS 

Løbende 
administrative 
lettelser ved 

VITAS 
Løbende administrative lettelser årligt 3,4 mio. kr. 2,6 mio. kr. 0,8 mio. kr. 

 

Møder og telefonsamtale  

Udover det administrative tidsforbrug ved indføring af de relevante oplysninger i VITAS er der en række 
øvrige administrative aktiviteter forbundet med oprettelse af fleksjobstillinger. Det kommer af, at 
virksomheden har opstartsmøder med jobcenteret, løbende samtaler med den ansatte og 
opfølgningsmøder med parterne. På baggrund af de afholdte interviews vurderes det dog, at 
tidsforbruget herved er uændret som følge af brugen af VITAS, hvorfor det ikke medtages i 
undersøgelsen.  

 

Overblik over ansøgninger  

Udover det skitserede ansøgningsflow i VITAS er der også andre muligheder i systemet, der forventes at 
være tidsbesparende. VITAS samler nemlig alle ansøgninger, bevillinger, forlængelser og ophør ét sted. 
På denne måde har virksomheden altid overblik over igangværende og afsluttede sager og kan hermed 
følge op på dens sager om bl.a. fleksjob. En funktion, der forventes at minimere tidsforbruget brugt ved 
at lede efter igangværende og afsluttede sager. Det har dog ikke været muligt at estimere en reel 
tidsbesparelse i forbindelse hermed, hvorfor det bliver en del af det samlede tidsforbrug vundet ved 
anvendelse af systemet. 

2.2 Virksomhedernes kommentarer og anbefalinger  

I det følgende afsnit fremhæves de væsentlige kommentarer og anbefalinger fra virksomhederne, som 
fremhæves på baggrund af de afholdte interviews med de nævnte aktører.  

                                                                 
1Dog med undtagelse af felterne omkring løn- og pensionsforhold. Dette er et privat anliggende mellem 

virksomheden og borgeren, hvorfor jobcenteret ikke må udfylde disse felter.  
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Generel tilfredshed ved digitalisering af ansøgningsformatet på fleksjobområdet 

Det kan på baggrund af de afholdte interviews udledes, at der generelt er blevet udtrykt en stor 
tilfredshed med digitalisering af ansøgningsblanketterne ved fleksjobordningen. Det nævnes bl.a., ”at 
arbejdsgangene vil blive nemmere, da man ikke har en masse papirer, som man skal holde styr på”. Det 
fremhæves af flere virksomheder, at mindre papirarbejde vil være et tidsbesparende element, da det vil 
gøre arbejdsprocessen nemmere ved ansøgning om fleksjob. En virksomhed nævner hertil, at ”det er 
lettere at indgå en aftale om fleksjob som virksomhed, når der ikke er så meget papirbesvær”.  

En anden gevinst, som ligeledes nævnes, er: ”Fordelen ved VITAS er, at man altid kan finde 
oplysningerne igen. Man skal ikke være bange for, at en blanket bliver væk”. Dette ses også som en 
fordel ift. at leve op til kravet om GDPR. Hensynet til GDPR blev nævnt i flere af de afholdte interviews 
som et argument for at digitalisere blanketterne. ”Der er også et hensyn til GDPR, at man ikke har 
personlige oplysninger liggende rundt omkring, men det nu bliver samlet i ét system”. Det vurderes også, 
at kommunikationen mellem virksomheden og jobcenteret vil styrkes af at have alt information samlet ét 
sted.    

Digitaliseringen af underskriften nævnes også af flere af virksomhederne som en positiv gevinst. 
Virksomhederne behøver i godkendelsen af ansøgningen ikke længere printe ansøgningen ud, skrive den 
under og scanne den ind igen. Endvidere nævnes det, at ”automatisering også altid er godt i forhold til 
fejlreducering”. Disse forhold forventes også at være et tidsbesparende element i ansøgningsprocessen.  

 

Stor forskel i ansøgningsproceduren kommunerne imellem  

Et kritikpunkt, der er blevet nævnt ved det nuværende ansøgningsformat ved fleksjobordningen, er, at 
kommunerne ofte har forskellige ansøgningsblanketter. Dette er særligt besværligt for store 
virksomheder, som har enheder i forskellige kommuner. Til dette nævnes, at ”digitaliseringen vil også 
medføre ensartethed. Lige nu anvender kommuner forskellige ansøgningsformater, hvilket godt kan 
være ekstra tidskrævende, da man så skal sætte sig ind i et nyt format, hvis det pludseligt ikke bliver 
gjort på samme måde, som man er vant til”. Det opleves derfor som positivt, at man får standardiseret 
ét overordnet ansøgningsformat i VITAS.  

 

Forbehold ved digitaliseringen  

Manglende personlig kontakt nævnes som det største forbehold i forhold til digitaliseringen af 
ansøgningsformatet ved fleksjob. ”Manglende personlig kontakt – særligt i forhold til de hensyn, der er 
med fleksjobbere. Alt skal nødvendigvis ikke digitaliseres”. Den personlige kontakt mellem virksomheden 
og jobcenteret vurderes også som et vigtigt element i ansøgningsprocessen.  

Endvidere nævner en virksomhed, at der har været manglende oplæring i systemet. ”Det kræver ekstra 
tid. Generelt har der manglet oplæring i systemet, så jeg har brugt tid på at skulle sætte mig ind i det”. 
Den samme virksomhed nævner dog, at når man har lært at anvende systemet, så er der mange fordele 
ved det.  

 

3 Automatisering af opgørelsen over ordinært ansatte i VITAS  

I VITAS vil opgørelsen af ordinært ansatte automatiseres per 1. januar 2020. Automatiseringen skal 
lette administrative byrder for virksomhederne, idet de nu ikke selv skal foretage opgørelsen i VITAS. 
Automatiseringen forventes endvidere at reducere fejlregistrering ved den manuelle indtastning samt at 
skabe større transparens ved beregninger af rimelighedskravet samt merbeskæftigelseskravet.  

3.1 Ændring som følge af automatisering af opgørelsen af ordinært ansatte  

Automatisering af opgørelsen af ordinært ansatte indføres på de allerede gældende VITAS-ordninger, 
herunder løntilskud og virksomhedspraktik. I praksis betyder det, at hvor virksomheder i 
ansøgningsprocessen før manuelt skulle indtaste antallet af ordinært ansatte et antal steder i VITAS, så 
får de nu denne information stillet til rådighed automatisk i systemet.  
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Ved ansøgning om opstart af et virksomhedspraktikforløb eller en virksomhedspraktik skal 
virksomhederne leve op til rimelighedskravet. For at afgøre dette skal virksomheden opgøre og manuelt 
angive, hvor mange personer den har haft i ordinær beskæftigelse de seneste tre måneder på p-
nummer, hvor en fjerde måned kan angives, såfremt der vurderes at være sæsonudsving i 
beskæftigelsen. Dernæst angiver VITAS antallet af personer i støttebeskæftigelse, der allerede er ansat 
hos virksomheden og beregner derpå, hvor mange personer virksomheden må ansætte i 
støttebeskæftigelse. Med automatiseringen fra 1. januar 2020 vil VITAS foreslå antallet af ansatte i 
ordinær beskæftigelse hentet fra e-indkomst, som virksomheden selv kan redigere, såfremt det 
vurderes nødvendigt. Det vil fx i nogle tilfælde kunne være relevant at ændre i opgørelsen for den sidste 
måned, da denne måneds registrering i eIndkomst kan være unøjagtig pga. for sen indberetning eller 
efterregistrering. 

Foruden rimelighedskravet skal virksomhederne også leve op til merbeskæftigelseskravet for så vidt 
angår løntilskudsansættelser. Her skal virksomhederne oplyse antallet af ordinært ansatte som et 
gennemsnit over de seneste 12 måneder opgjort på CVR-nummer, og dernæst beregner VITAS, om 
virksomheden opfylder merbeskæftigelseskravet. Med automatiseringen vil antallet af ordinært ansatte 
blive foreslået i VITAS. Automatiseringen i VITAS indebærer en opgørelse af ordinært ansatte for de 
sidste 12 måneder. Virksomheden kan til enhver tid redigere antallet i VITAS. 

Opgørelsesmetoden af merbeskæftigelseskravet er ændret som følge af EU-lovgivning fra den 1. juli 
2019, hvor det ligeledes er blev vedtaget, at antallet af ordinært ansatte skal opgøres på CVR-nummer i 
stedet for p-nummer for private virksomheder, hvilket komplicerer opgørelsen for virksomheder, som 
har mere end ét p-nummer. Derudover har opgørelsen af ordinært ansatte ændret sig fra kun at omfatte 
personer i tidsubegrænsede stillinger til også at inkludere personer i tidsbegrænsede stillinger og 
stillinger med konkrete arbejdsbeskrivelser. Det er således en risiko, at nærværende måling vil opfange 
udfordringer forbundet med denne omstilling. 

Med automatiseringen af opgørelsen i VITAS er det således formålet, at processen med at opgøre 
antallet af ordinært ansatte gøres mere simpel og mindre tidskrævende for virksomheder samt skaber 
transparens ift. beregningen af rimelighedskravet og merbeskæftigelseskravet.  

 

Administrative lettelser som følge af automatisering af ordinært ansatte i VITAS  

På baggrund af målingen vurderes det, at automatiseringen af opgørelsen over ordinært ansatte vil 
medføre en administrativ lettelse for virksomhederne. Ved ansøgning om løntilskud skal virksomhederne 
både leve op til rimelighedskravet og merbeskæftigelseskravet. Virksomhederne estimerede i de 
afholdte interviews, at de bruger ca. 15 min. på at efterleve hvert krav. Ved ansøgning om løntilskud vil 
virksomhederne således bruge omkring 30 min. på opgørelsen over ordinært ansatte samt den manuelle 
registrering i VITAS. Ved ansøgning om virksomhedspraktik skal virksomhederne kun efterleve 
rimelighedskravet, hvor de bruger ca. 15 min. på denne registrering. Flere af virksomhederne vil 
eftertjekke tallene i forbindelse med overgangen til brug af de automatiserede oplysninger om ordinært 
ansatte for at sikre, at tallene stemmer. Dog er forventningen hos virksomhederne, at det kun vil være 
de første par gange, og at de fremadrettet ikke vil bruge tid på at foretage et eftertjek af opgørelse over 
ordinært ansatte. På baggrund af dette beregnes målingen ud fra, at der ingen administrative byrder vil 
være for virksomheder fremover ved denne aktivitet. Derfor beregnes der med et tidsestimat på 0 
minutter. 

 
Automatiseringen af registreringen af ordinært ansatte i VITAS vil medføre løbende administrative 
lettelser på ca. 2,8 mio. kr. for løntilskud og ca. 12,7 mio. kr. for virksomhedspraktik. Samlet giver dette 
en løbende besparelse på ca. 15,5 mio. kr. 
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Tabel 2: Løbende administrative lettelser ved automatiseringen af ordinært ansatte i VITAS  

Administrative konsekvenser Løbende 
administrative byrder 

ved registrering  

Løbende 
administrative 

byrder ved 
automatisering 

Løbende 
administrative 
lettelser ved 

VITAS 

Løntilskud 
 

2,8 mio. kr. 0 mio. kr. 2,8 mio. kr. 

Virksomhedspraktik 12,7 mio. kr. 0 mio. kr. 12,7 mio. kr. 

Total 15,5 mio. kr.            0 mio. kr. 15,5 mio. kr. 

 

3.2 Virksomhedernes kommentarer og anbefalinger  

Virksomhederne har givet en positiv tilbagemelding vedr. automatisering af opgørelsen over ordinært 
ansatte. En virksomhed kommenterer bl.a.: ”Jeg tænker, at det vil blive nemmere, og vi vil bespare tid, 
idet vi ikke selv skal ind og indhente tallene”. Derudover nævnes det, at der ikke vil være problemer med 
fejlregistrering, da tallene vil blive trukket fra e-indkomst.   

En af virksomhederne fortæller desuden, at automatiseringen også kan være en fordel i forhold til den 
usikkerhed, der kan være omkring definitionen af en ordinært ansat. ”Fx er personer under 18 år 
ordinært ansat. Nu når det bliver automatiseret, så ligger der en klar definition ift. de tal, som systemet 
udtrækker”.  

I forhold til anbefalinger nævner en virksomhed, at det kunne være en fordel, hvis det blev muligt at 
tilgå VITAS fra en telefon eller en app, da dette vil være anvendeligt ift. ansøgningsprocesserne i VITAS.   

 

4 Validitet og følsomhedsanalyse  

Denne måling vurderes til at have en høj validitet ud fra brugen af AMVAB-metoden, men der er dog 
også visse usikkerheder forbundet med målingen. De primære argumenter for validitetsvurderingen er, 
at:  

 

1) Digitaliseringen af ansøgningsformatet ved etablering af fleksjob er i nærværende måling 
blevet undersøgt ift. ét segment. Scenariet med at jobcenteret forudfylder ansøgningsskemaet 
blev i alle de afholdte virksomhedsinterviews beskrevet som den normale fremgangsmåde i 
ansøgningsprocessen. Dette scenarie blev efterfølgende bekræftet af tre jobcentre, som 
fremhævede, at dette forhold som regel vil gøre sig gældende ved ansøgning om fleksjob. Det 
vurderes derfor, at antagelsen om, at jobcenteret udfører et administrativt arbejde, som 
således ikke skal udføres af virksomheden, er valid.  

2) Ift. måling om automatisering af opgørelsen af ordinært ansatte på løntilskudsordningen og 
virksomhedspraktikordningen er der gennemført tre interviews med virksomheder. De tre 
virksomheder har alle ansøgt om ansættelser med løntilskud, da virksomhederne ved løntilskud 
både skal leve op til rimelighedskravet og merbeskæftigelseskravet. Selvom der således ikke er 
foretaget interviews vedr. virksomhedspraktik, så kan dette estimeres ud fra, hvor lang tid 
virksomhederne har brugt på at opfylde rimelighedskravet. De tre interviews giver derfor 
mulighed for både at måle på registreringen af ordinært ansatte ved ansøgning om løntilskud 
som ved virksomhedspraktik. Estimaterne vurderes således også at være valide for ordningen 
ang. virksomhedspraktik.  

3) Opgørelsesmetoden af merbeskæftigelseskravet er ændret som følge af EU-lovgivningen. Som 
fremhævet tidligere kan dette forhold komplicere opgørelsesmetoden yderligere for 
virksomhederne. Dette har dog ikke været tilfældet for de interviewede virksomheder. 
Ændringen er ikke blevet nævnt af virksomhederne, som mere tidskrævende.  

4) Interviewpersonerne har betydeligt forhåndskendskab til både den gamle papirblanket og 
brugen af VITAS både ved tidligere indførte ansøgning om offentlige støtteordninger samt 
registreringen af ordinært ansatte. Selvom interviewpersonerne endnu ikke har forsøgt at 
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ansøge om etablering af fleksjob i VITAS, så har alle de interviewede virksomheder indgående 
kendskab til VITAS, hvorfor det antages, at de har en god forståelse for systemets generelle 
flow.  
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Bilag A. Und 
ersøgelsens relevante måleparametre 

A.1 Rammen for målingen og væsentlige afgrænsninger  

Målingen tager afsæt i de administrative lettelser for virksomheder som følge af indføring af 
ansøgningsformatet for fleksjob i det digitale system VITAS samt automatisering over opgørelsen for 
ordinært ansatte.  

A.2 Segmentering – Udvidelse af VITAS med fleksjob 

På baggrund af input fra STAR samt dialog med jobcenter i en række kommuner er det blevet klart, at 
jobcenteret forudfylder ansøgningsskemaet for virksomhederne i stort set alle ansøgninger om 
etablering af fleksjob. Det kan være forskelligt, hvor stor en andel jobcenteret tager i 
ansøgningsprocessen, hvor der fx kan være en variation mellem større og mindre virksomheder. Dog var 
det i alle interviews jobcenteret, der forudfyldte ansøgningsformatet for virksomheder.  

Med udgangspunkt i denne viden håndteres alle fleksjobansøgninger derfor som et samlet segment i 
denne måling.  

 

Tabel 3: Segmentering – Udvidelse af VITAS med fleksjob 

Segment Rapportering   Antal fleksjobforløb/hændelser i 
alt 

   
1 Jobcenteret forudfylder 

blanketterne 
12.477 

 

 

A.3 Segmentering - automatiseringen af opgørelsen af ordinært ansatte 

Automatiseringen af opgørelsen af ordinært ansatte forventes at påvirke virksomheder forskelligt 
afhængig af, om de ansøger om løntilskud eller virksomhedspraktik. Ved ansøgning om ansættelse med 
løntilskud skal virksomheder både overholde rimelighedskravet samt kravet om merbeskæftigelse. 
Derfor forventes det, at der vil være en forskel i tidsregistreringen ved løntilskud i forhold til 
virksomhedspraktik. Ud fra dette er det valgt at foretage interviews med virksomheder, der har ansøgt 
om ansættelser med løntilskud. Dette giver mulighed for både at spørge ind til rimelighedskravet såvel 
som merbeskæftigelseskravet.  

Tabel 4: Segmentering – Automatisering af opgørelse af ordinært ansatte 

Segment Antal hændelser i alt 
 

Løntilskud 15.141 
  
Virksomhedspraktik  138.814 
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A.4 Populationer og hyppighed   

De anvendte populationer er fremsendt af STAR og er hændelsesbaserede populationer.  

 

Tabel 5: over populations tal for de tre ordninger  

Ordning 
 

Populationstal (2018) 

Fleksjob 12.477 

Løntilskud 15.141 

Virksomhedspraktik 138.814 

 

A.5 Virksomhedsinterview  

Der er i forbindelse med målingen gennemført i alt otte virksomhedsinterview fordelt på de to elementer 
af målingen af VITAS. Hhv. fem interviews om udvidelse af VITAS ved fleksjobordningen og tre 
interviews om automatiseringen af opgørelsen over ordinært ansatte. De interviewede virksomheder 
spænder fra store nationale kæder med betydelige antal fleksjobpladser årligt til små lokale butikker, 
der har et par stykker igennem i løbet af året.  

Virksomhederne er rekrutteret via STAR, som har henvist EY til relevante virksomheder, idet det har 
været et krav for deltagelse i undersøgelsen, at virksomhederne havde brugt den gamle papirløsning 
ved ansøgning om fleksjob og/eller har foretaget registrering af ordinært beskæftigede i VITAS.  

A.5 Omkostningsparametre  

Ifølge AMVAB-metoden anvendes Danmarks Statistiks opgørelse over lønniveauer til at fastsætte 
relevante timepriser. Med udgangspunkt i den seneste opgørelse over lønniveauer i den private sektor 
kan timelønnen for de berørte medarbejdere opgøres som følgende:  

 

Tabel 6: Lønninger for relevante medarbejdere2 

 
 

Arbejdsfunktion 
Timepris kr. inkl. 
overhead på 25% 

Segment 

412 
Almindeligt sekretærarbejde 

(medarbejderniveau) 
365 kr. Anvendes både ift. fleksjob 

og ordinært ansatte 

 

 

 

 

 

  

                                                                 
2 LONS20, Løn efter arbejdsfunktion, sektor, aflønningsform, lønmodtagergruppe, lønkomponenter og køn 2018, 
www.statistikbanken.dk. Hertil lægges en overhead op til 25 %. der dækker over omkostninger i forbindelse med faste 
administrationsomkostninger, dvs. eksempelvis udgifter til kontor (husleje eller bygningsafskrivninger), telefon, 
varme, el, it-udstyr m.m. 

 

http://www.statistikbanken.dk/
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Bilag B. Dokumentation for de administrative konsekvenser  
 
I dette afsnit findes tabellerne med detaljeret nedbrydning og beregninger af byrder/lettelser for de 
målte krav. Populationen på samfundsniveau tager udgangspunkt i samlede antal forløb i 2018 fordelt 
ift. ordningernes procentvise fordelinger.  
 

B.1 Løbende administrative byrder og lettelser  

I de nedenstående tabeller fremgår de løbende administrative lettelser hhv. ved indførelsen af 
ansøgningsformatet for fleksjobordningen samt automatisering af opgørelse over ordinært ansatte i 
VITAS.
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Tabel 7: Administrative konsekvenser ved den gamle papirløsning 

Segment 

Informationsfor
pligtigelse og 
underliggende 
oplysningskrav 

Population på 
samfunds-

niveau 

Aktivitet i tid timer /pr. 
forløb  

(pr. normal effektiv 
virksomhed) 

Eksterne 
anskaffelser  
(pr. normal 

effektiv 
virksomhed

) 

Time-
pris   

(i kr.) 

Totale 
omkostni
nger på 

samfunds 
niveau 
årligt 

mio.kr.  

§henvisning Lovtype 

Fleksjob/jobcenteret 
forudfylder 
ansøgning 

Behandling af 
ansøgning 

12.477 
 

45 minutter  - 
365 
kr. 

3,4 mio. 
kr.  

Lov om aktiv 
beskæftigelses- 
Indsats § 185  

Kategori C 

Samlet  
3,4 mio. 

kr. 
 

Tabel 8: Administrative konsekvenser ved digitalisering i VITAS 

Segment 

Informationsfor
pligtigelse og 
underliggende 
oplysningskrav 

Population på 
samfunds-

niveau 

Aktivitet i tid timer /pr. 
forløb  

(pr. normal effektiv 
virksomhed) 

Eksterne 
anskaffelser  
(pr. normal 

effektiv 
virksomhed

) 

Time-
pris   

(i kr.) 

Totale 
omkostni
nger på 

samfunds 
niveau 
årligt 

mio.kr.  

§henvisning Lovtype 

Fleksjob/jobcenteret 
forudfylder 
ansøgning 

Behandling af 
ansøgning 

12.477 
 

35 minutter - 
365 
kr. 

2,6 mio. 
kr. 

Lov om aktiv 
beskæftigelses- 
Indsats § 185 

Kategori C 

Samlet  
2,6 mio. 

Kr. 
 

Tabel 9: Løbende administrative lettelser ved udvidelsen af VITAS til fleksjobordningen  

Administrative konsekvenser  
Løbende administrative byder, 

papir løsning  
Løbende administrative byrder, 

VITAS  
Løbende administrative lettelser ved 

VITAS 

Løbende administrative lettelser årligt 3,4 mio. kr. 2,6 mio. kr. 0,8 mio. kr. 
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Tabel 10: Administrative konsekvenser ved registrering af opgørelse af ordinært ansatte i VITAS 

Segment 

Informationsfor
pligtigelse og 
underliggende 
oplysningskrav 

Population på 
samfunds-

niveau 

Aktivitet i tid timer /pr. 
forløb  

(pr. normal effektiv 
virksomhed) 

Eksterne 
anskaffelser  
(pr. normal 

effektiv 
virksomhed

) 

Time-
pris   

(i kr.) 

Totale 
omkostni
nger på 

samfunds 
niveau 
årligt 

mio.kr.  

§henvisning Lovtype 

Løntilskud 
Behandling af 

ansøgning 

 
 

15.141 
 

30 minutter - 365 
2,8 mio. 

kr. 

Lov om aktiv 
beskæftigelses- 
Indsats § 185 

Kategori C 

Virksomhedspraktik 
Behandling af 

ansøgning 
138.814 15 minutter - 365 

12,7 mio. 
kr. 

Lov om aktiv 
beskæftigelses- 
Indsats § 185 

Kategori C 

Samlet  
15,5 mio. 

kr. 
 

Tabel 11: Administrative konsekvenser ved automatisering af opgørelse over ordinært ansatte i VITAS 

Segment 

Informationsfor
pligtigelse og 
underliggende 
oplysningskrav 

Population på 
samfunds-

niveau 

Aktivitet i tid timer /pr. 
forløb  

(pr. normal effektiv 
virksomhed) 

Eksterne 
anskaffelser  
(pr. normal 

effektiv 
virksomhed

) 

Time-
pris   

(i kr.) 

Totale 
omkostni
nger på 

samfunds 
niveau 
årligt 

mio.kr.  

§henvisning Lovtype 

Løntilskud 
Behandling af 

ansøgning 
15.141 0 minutter  - 365 0 kr. 

Lov om aktiv 
beskæftigelses- 
Indsats § 185 

Kategori C 

Virksomhedspraktik 
Behandling af 

ansøgning 
138.814 0 minutter  - 365 0 kr.  

Lov om aktiv 
beskæftigelses- 
Indsats § 185 

Kategori C 

Samlet  0 kr.  
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Tabel 12: Løbende administrative lettelser ved automatiseringen af opgørelse over ordinært ansatte i VITAS  

Administrative konsekvenser  
Løbende administrative byder, 

manuel registrering  
Løbende administrative byrder, 

automatisering 
Løbende administrative lettelser ved 

VITAS 

Løntilskud  2,8 mio. kr.  0 mio. kr. 2,8 mio. kr. 

Virksomhedspraktik  12,7 mio. kr.  0 mio. kr. 12,7 mio. kr.  

Total 15,5 mio. kr.  0 mio. kr. 15,5 mio. kr.  
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Bilag C. Baggrunden for måling af administrative konsekvenser ved AMVAB-
metoden 

C.1 Introduktion 

Danske virksomheder er underlagt en række forskellige krav og pligter, som er fastsat i love og regler af 
offentlige myndigheder. Det offentlige fastsætter kravene for at regulere virksomhedernes adfærd, så 
overordnede samfundsmæssige hensyn tilgodeses, men hvis virksomhederne pålægges unødvendige 
administrative byrder, er der tale om et samfundsmæssigt spild. Det er ofte muligt at regulere 
virksomhedernes adfærd på en mere optimal og for virksomhederne mindre ressourcekrævende måde, 
uden at de overordnede samfundsmæssige formål med reguleringen tilsidesættes. 

Erhvervsstyrelsen har af regeringen fået til opgave at følge udviklingen i de administrative byrder ved 
målinger af ny erhvervsrettet lovgivning. 

Til den opgave anvender Erhvervsstyrelsen AMVAB-metoden til at måle, hvor mange ressourcer 
virksomhederne bruger på at efterkomme administrative krav i erhvervsrelevante love og 
bekendtgørelser. AMVAB står for Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder. 
Resultaterne fra AMVAB-målinger anvendes til at følge udviklingen i de administrative byrder til at 
forebygge nye byrder i forslag til ny regulering og til at identificere byrdefulde områder med henblik på 
regelforenkling af eksisterende regulering. 

AMVAB-målingerne gennemføres af eksterne konsulenter i samarbejde med ressortministeriet og 
Erhvervsstyrelsen. 

C.2 De administrative konsekvenser ved reguleringen 

Ved AMVAB-metoden gennemføres virksomhedsinterviews til undersøgelse af, hvor mange ressourcer 
virksomhederne bruger på at efterleve specifikke love og bekendtgørelser. Metoden indebærer, at man 
ved en nøje gennemgang af regelteksten i love og bekendtgørelser finder de steder, hvoraf det fremgår, 
at virksomhederne har pligt til at stille informationer til rådighed for myndigheder eller tredjepart.  

Disse informationsforpligtelser underopdeles i et antal oplysninger, som virksomhederne har pligt til at 
stille til rådighed – disse betegnes oplysningskrav. For at kunne tilvejebringe de pågældende oplysninger 
skal virksomhederne gennemføre en række administrative aktiviteter. Disse aktiviteter kræver et internt 
ressourceforbrug i form af medarbejdernes tidsforbrug. I nogle tilfælde vil efterlevelse af 
oplysningskravene også kræve, at virksomhederne bruger ressourcer i form af eksterne serviceydelser. 

Den administrative byrde måles efter formlen: 

P*O*H*BAU = Administrativ byrde 

P: Antal virksomheder omfattet af reguleringen. 

O: Omkostningsparametre i en omfattet virksomhed bestående af løn til administrative medarbejdere 
for pågået administrativ aktivitet og/eller eventuelle eksterne anskaffelser. 

H: Hyppigheden af, hvor ofte information skal stilles til rådighed for myndighed eller tredjepart årligt. 

BAU: Udtryk for hvor stor en andel af populationen, der i forvejen udfører de administrative aktiviteter, 
som reguleringen stiller krav om, eller som vil fortsætte med disse aktiviteter, selvom kravet i 
reguleringen bortfalder.  

De målte løbende administrative byrder angives altid årligt. 

 

C.2.1. Ex ante- og ex post-målinger 

AMVAB-metoden anvendes til to typer af målinger: ex ante- og ex post-målinger. 
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Ex ante-målinger 

I forbindelse med ny lovgivning, som forventes at have administrative konsekvenser for danske 
virksomheder, i et omfang, der overstiger 4 mio. kr. årligt, opgør Erhvervsstyrelsen de forventede 
administrative konsekvenser for virksomhederne ved lovforslaget eller bekendtgørelsesudkastet. En 
sådan opgørelse betegnes som en ex ante-måling af de administrative konsekvenser, idet der er tale om 
en vurdering af de administrative konsekvenser ved en ny regel, inden denne får effekt for 
virksomhederne.  

Ex post-målinger 

Målinger af de administrative konsekvenser for danske virksomheder ved love, bekendtgørelser eller 
øvrige initiativer som fx digitaliseringsinitiativer. Sådanne målinger betegnes som ex post-målinger af de 
administrative konsekvenser, idet målingen gennemføres, efter at reglen eller initiativet er trådt i kraft 
og kan ”mærkes” ude i virksomhederne. En ex post-måling foretages kun, når administrative 
konsekvenser ikke er blevet ex ante-målt tidligere, eller når grundlaget for en ex ante-måling er ændret, 
siden ex ante-målingen blev afsluttet. 

 

C.2.2. Forskellige typer af administrative konsekvenser  

I målingen sondres mellem omstillingsomkostninger og løbende byrder. 

Omstillingsomkostninger 

Omstillingsomkostninger er de omkostninger, som virksomhederne kun skal afholde én gang i 
forbindelse med at de skal omstille sig til en ny eller ændret lovgivning/regulering. 
Omstillingsomkostninger udgør således merbyrden det første år. Omstillingsomkostningerne omfatter 
ikke de omkostninger, som en virksomhed måtte have i forhold til at overholde eksisterende regulering 
for første gang, fx som en konsekvens af stigende omsætning eller udvidelse med nye 
forretningsområder i virksomheden.  

Løbende byrder 

De løbende byrder består af de omkostninger, der løbende opstår som følge af regler/regulering. Der 
kan være tale om omkostninger, som opstår med faste mellemrum, fx indberetning af moms. Der kan 
også være tale om omkostninger, der opstår sjældent eller endda er en engangsomkostning for den 
enkelte virksomhed (fx virksomhedsregistrering), men som gentages løbende af nye virksomheder (der 
registreres).  

Metoden er nærmere beskrevet i Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative 
Byrder (AMVAB), som findes på www.erhvervsstyrelsen.dk/konsekvensvurderinger.  

 




