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Vejledning om Jobordretyper i forbindelse med
virksomhedsrettede tilbud
For alle virksomhedsrettede tilbud skal der registreres og indberettes en Jobordretype. Jobordretypen
angiver en typeinddeling af virksomhedsrettede tilbud på baggrund af gældende lovgivning.
Typeinddelingen har primært til formål beskæftigelsesfagligt og teknisk at angive de jobtyper, der skal
anvendes på tværs af myndigheder og på tværs af de it-systemer, der anvendes i beskæftigelsesindsatsen.
De enkelte typer og deres anvendelse fremgår af nedenstående skema. Jobordretyperne.
I skemaet indgår både aktuelle og historiske typer. En type er historisk, når slutdatoen for dens
anvendelse er overskredet. Historiske typer må ikke anvendes ved nyopretning af tilbud og aktiveringer
efter slutdatoen. Historiske Jobordretyper må kun indberettes såfremt de historiske Jobordretyper var
gældende på tidspunkt for oprettelse af aktiviteten.
Med releasen 23. januar 2012 introduceres en række nye typer, der skal gøre det lettere at anvende
Jobordretyper i forbindelse med oprettelse af tilbud og aktiveringer. I en række gamle typer indgik også
hvilken målgruppe, der kunne anvende et givent tilbud i selve typen. Dette var uhensigtsmæssigt, da man
ved oprettelsen af et tilbud eller en jobordre til det lukkede rum på Jobnet ikke altid på forhånd kunne
vide, hvilken person, der skulle anvende tilbuddet. Der er derfor oprettet nye typer, hvor målgruppen
ikke indgår i typen.
Desværre har kommunernes it leverandører ikke kunnet implementere de nye typer samtidigt. Jobcentre,
der anvender WorkBase, vil således kun have de gamle typer til rådighed frem til 23. april 2012;
hvorimod jobcentre, der anvender Opera vil have de nye typer tilgængelige allerede fra 23. januar 2012.

Vigtig note
LAB anvendes som betegnelse for lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - LBK nr 710 af 23/06/2011
BAB anvendes som betegnelse for Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats - BEK nr 1404 af 28/12/2011
Vejledningen vil ikke blive opdateret alene på baggrund af ændringer i henvisninger til §§ i ovennævnte; men alene,
når der sker ændringer i Jobordretyperne.
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Jobordretyper i forbindelse med virksomhedsrettede tilbud
ID

1

Sagsbehandlersystem:
Navn
(Name)

Jobnet:
Lang visning “Min
Side”
(ActivityLongText)

Jobnet:
Kort visning “Min
Side”
(ActivityShortText)

Slutdato for
anvendelse af typen
ved oprettelse af
aktivering

Almindeligt job

Ordinært job

Ordinært job

2100-07-01

Løntilskud, privat - alle

Privat ansættelse med
løntilskud

Løntilskud

2012-04-23

Ansættelse med løntilskud
i kommune/region

Ansættelse med
løntilskud i
kommune/region

Løntilskud

2010-10-11

Løntilskud, stat forsikrede

Ansættelse med
løntilskud i staten

Løntilskud

2012-04-23

Lov- og regelgrundlag

Anvendes kun ved oprettelse af jobordrer på
Jobnet
LAB § 5 & 8 samt §§ 51 - 67
BAB §§ 55 - 81

2

3

4

Beskrivelse

Typen anvendes:
* Ved oprettelse af løntilskudsordrer på Jobnet,
hvor ordren kan besættes af både forsikrede og
ikke-forsikrede ledige.
* Ved registrering af tilbud om ansættelse med
løntilskud hos privat virksomhed.
Typen må ikke anvendes ved nyoprettelser af
jobordrer og tilbud. Anvendes udelukkende ved
flytning/opstart af eksisterende tilbud/aktiviter
mellem IT systemer samt ved indberetning af
resultatdata/AMFORA på eksisterende
tilbud/aktiviteter.

LAB § 5 & 8 samt §§ 51 - 67
BAB §§ 55 – 81

Typen anvendes:
* Ved oprettelse af løntilskudsordrer på Jobnet,
hvor ordren kan besættes af forsikrede ledige.
* Ved registrering af tilbud om ansættelse med
løntilskud i staten for forsikret ledig.
Denne registrering indgår i opgørelsen af kvoter i
henhold til lov om ansvaret for og styringen af
den aktive beskæftigelsesindsats § 56.
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ID

Sagsbehandlersystem:
Navn
(Name)
Løntilskud, selvejende forsikrede

Jobnet:
Lang visning “Min
Side”
(ActivityLongText)

Jobnet:
Kort visning “Min
Side”
(ActivityShortText)

Slutdato for
anvendelse af typen
ved oprettelse af
aktivering

Ansættelse med
løntilskud i selvejende
institution

Løntilskud

2012-04-23

Lov- og regelgrundlag

Beskrivelse

LAB § 5 & 8 samt §§ 51 - 67
BAB §§ 55 – 81

Typen anvendes:
* Ved oprettelse af løntilskudsordrer på Jobnet,
hvor ordren kan besættes af forsikrede ledige.
* Ved registrering af tilbud om ansættelse med
løntilskud i selvejende institution for forsikret
ledig.

5

Denne registrering indgår i opgørelsen af kvoter i
henhold til lov om ansvaret for og styringen af
den aktive beskæftigelsesindsats § 56.
Voksenlærling i
kommune/region

Voksenlærling i
kommune/region

Voksenelev

2010-10-11

Typen må ikke anvendes ved nyoprettelser af
jobordrer og tilbud. Anvendes udelukkende ved
flytning/opstart af eksisterende tilbud/aktiviter
mellem IT systemer samt ved indberetning af
resultatdata/AMFORA på eksisterende
tilbud/aktiviteter.

7

Voksenelev, stat

Voksenelev i statslig
virksomhed

Voksenelev

2100-07-01

LAB § 98c – 98g

Typen anvendes:
* Ved oprettelse af ordrer om voksenelev på
Jobnet, hvor ordren kan besættes af både
forsikrede, ikke-forsikrede ledige og ikke-ledige.
* Ved registrering af tilbud om ansættelse som
voksenelev hos statslig virksomhed.

8

Voksenelev, selvejende

Voksenelev i
selvejende institution

Voksenelev

2100-07-01

LAB § 98c – 98g

Typen anvendes:
* Ved oprettelse af ordrer om voksenelev på
Jobnet, hvor ordren kan besættes af både
forsikrede, ikke-forsikrede ledige og ikke-ledige.
* Ved registrering af tilbud om ansættelse som
voksenelev hos selvejende institution.

6
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Jobnet:
Lang visning “Min
Side”
(ActivityLongText)

Jobnet:
Kort visning “Min
Side”
(ActivityShortText)

Slutdato for
anvendelse af typen
ved oprettelse af
aktivering

Lov- og regelgrundlag

Beskrivelse

LAB § 98c – 98g

Typen anvendes:
* Ved oprettelse af ordrer om voksenelev på
Jobnet, hvor ordren kan besættes af både
forsikrede, ikke-forsikrede ledige og ikke-ledige.
* Ved registrering af tilbud om ansættelse som
voksenelev hos privat virksomhed.

ID

Sagsbehandlersystem:
Navn
(Name)

9

Voksenelev, privat

Voksenelev i privat
virksomhed

Voksenelev

2100-07-01

10

Virksomhedspraktik

Virksomhedspraktik

Virksomhedspraktik

2010-10-11

11

Løntilskud, langvarigt ikke forsikrede

Tilskudsansættelse af
længere varighed

Løntilskud

2012-04-23

Typen må ikke anvendes ved nyoprettelser af
jobordrer og tilbud. Anvendes udelukkende ved
flytning/opstart af eksisterende tilbud/aktiviter
mellem IT systemer samt ved indberetning af
resultatdata/AMFORA på eksisterende
tilbud/aktiviteter.
LAB § 5 & 8 samt §§ 51 - 67
BAB §§ 55 - 81

Typen anvendes:
* Ved oprettelse af løntilskudsordrer på Jobnet,
hvor ordren kan besættes af ikke-forsikrede
ledige, der i øvrigt opfylder betingelserne.
* Ved registrering af tilbud om ansættelse med
løntilskud.
NB: Typen kan ikke anvendes i forbindelse med
flytte-/opstartsdata og resultatdataindberetning.

12

Løntilskud, kortvarigt ikke forsikrede

Tilskudsansættelse af
kortere varighed

Løntilskud

2012-04-23

LAB § 5 & 8 samt §§ 51 - 67
BAB §§ 55 - 81

Typen anvendes:
* Ved oprettelse af løntilskudsordrer på Jobnet,
hvor ordren kan besættes af ikke-forsikrede
ledige, der i øvrigt opfylder betingelserne.
* Ved registrering af tilbud om ansættelse med
løntilskud.
NB: Typen kan ikke anvendes i forbindelse med
flytte-/opstartsdata og resultatdataindberetning.
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ID

Sagsbehandlersystem:
Navn
(Name)

Jobnet:
Lang visning “Min
Side”
(ActivityLongText)

Jobnet:
Kort visning “Min
Side”
(ActivityShortText)

Slutdato for
anvendelse af typen
ved oprettelse af
aktivering

Lov- og regelgrundlag

Beskrivelse

13

Fleksjob for personer med
nedsat erhvervsevne,
privat

Fleksjob for personer
med nedsat
erhvervsevne i privat
virksomhed

Fleksjob

2100-07-01

LAB §§ 69 - 74b
Bekendtgørelse om fleksjob
(BEK nr 829 af 26/08/2009 med
senere ændringer)
Bekendtgørelse om fleksydelse
(BEK nr 1408 af 28/12/2011)

Typen anvendes:
* Ved oprettelse af ordrer om fleksjob på Jobnet,
hvor ordren kan besættes af personer, der i øvrigt
opfylder betingelserne.
* Ved registrering af tilbud om ansættelse i
fleksjob hos privat virksomhed.

14

Job for førtidspensionister
på særlige vilkår, privat

Job for
førtidspensionister på
særlige vilkår i privat
virksomhed

Job for
førtidspensionist

2100-07-01

LAB § 5 & 8 samt §§ 51 - 67
BAB §§ 55 – 81

Typen anvendes:
* Ved oprettelse af ordrer om Job for
førtidspensionister på særlige vilkår på Jobnet.
* Ved registrering af tilbud om ansættelse i Job
for førtidspensionister på særlige vilkår hos
privat virksomhed.

15

Løntilskud - langtidsledig
ikke forsikret

Ansættelse med
løntilskud i privat
virksomhed

Løntilskud

2012-04-23

Ordningen er ophævet

Typen anvendes:
* Ved oprettelse af løntilskudsordrer på Jobnet,
hvor ordren kan besættes af ikke-forsikrede
ledige, der i øvrigt opfylder betingelserne
* Ved registrering af tilbud om ansættelse med
løntilskud hos privat virksomhed

16

Løntilskud, kommune forsikrede

Ansættelse med
løntilskud i kommune

Løntilskud

2012-04-23

LAB § 5 & 8 samt §§ 51 - 67
BAB §§ 55 – 81

Typen anvendes:
* Ved oprettelse af løntilskudsordrer på Jobnet,
hvor ordren kan besættes af forsikrede ledige.
* Ved registrering af tilbud om ansættelse med
løntilskud i kommunen for forsikret ledig.
Denne registrering indgår i opgørelsen af kvoter i
henhold til lov om ansvaret for og styringen af
den aktive beskæftigelsesindsats § 56.
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ID

17

Sagsbehandlersystem:
Navn
(Name)
Løntilskud, region –
forsikrede

Jobnet:
Lang visning “Min
Side”
(ActivityLongText)

Jobnet:
Kort visning “Min
Side”
(ActivityShortText)

Slutdato for
anvendelse af typen
ved oprettelse af
aktivering

Ansættelse med
løntilskud i region
(sygehusregion)

Løntilskud

2012-04-23

Lov- og regelgrundlag

Beskrivelse

LAB § 5 & 8 samt §§ 51 - 67
BAB §§ 55 – 81

Typen anvendes:
* Ved oprettelse af løntilskudsordrer på Jobnet,
hvor ordren kan besættes af forsikrede ledige.
* Ved registrering af tilbud om ansættelse med
løntilskud i region for forsikret ledig.
Denne registrering indgår i opgørelsen af kvoter i
henhold til lov om ansvaret for og styringen af
den aktive beskæftigelsesindsats § 56.

18

Løntilskud, over 55 år alle

Ansættelse med
løntilskud i privat
virksomhed

Løntilskud

2100-07-01

LAB § 5 & 8 samt §§ 51 - 67
samt særligt LAB §§ 67a - 67c
BAB §§ 55 – 81

Typen anvendes:
* Ved oprettelse af løntilskudsordrer på Jobnet,
hvor ordren kan besættes af både forsikrede og
ikke-forsikrede ledige, der i øvrigt opfylder
betingelserne
* Ved registrering af tilbud om ansættelse med
løntilskud hos privat virksomhed - ved
tilbudsregistreringen skal angives klientkategori
for den ledige, der ansættes

19

Voksenelev, kommune

Voksenelev i
kommunal
virksomhed

Voksenelev

2100-07-01

LAB § 98c – 98g

Typen anvendes:
* Ved oprettelse af ordrer om voksenelev på
Jobnet, hvor ordren kan besættes af både
forsikrede, ikke-forsikrede ledige og ikke-ledige.
* Ved registrering af tilbud om ansættelse som
voksenelev hos kommunal virksomhed - ved
tilbudsregistreringen skal angives kontaktgruppe
for den ledige, der ansættes.
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Sagsbehandlersystem:
Navn
(Name)

Jobnet:
Lang visning “Min
Side”
(ActivityLongText)

Jobnet:
Kort visning “Min
Side”
(ActivityShortText)

Slutdato for
anvendelse af typen
ved oprettelse af
aktivering

Lov- og regelgrundlag

Beskrivelse

20

Voksenelev, region
(sygehusregion)

Voksenelev i regional
virksomhed

Voksenelev

2100-07-01

LAB § 98c – 98g

Typen anvendes:
* Ved oprettelse af ordrer om voksenelev på
Jobnet, hvor ordren kan besættes af både
forsikrede, ikke-forsikrede ledige og ikke-ledige.
* Ved registrering af tilbud om ansættelse som
voksenelev hos regions virksomhed - ved
tilbudsregistreringen skal angives kontaktgruppe
for den ledige, der ansættes.

21

Virksomhedspraktik,
privat

Virksomhedspraktik i
privat virksomhed

Virksomhedspraktik

2100-07-01

LAB §§ 42 – 50
BAB §§ 49 - 54

Typen anvendes:
* Ved oprettelse af ordrer om
virksomhedspraktik på Jobnet, hvor ordren kan
besættes af både forsikrede og ikke-forsikrede
ledige
* Ved registrering af tilbud om ansættelse i
virksomhedspraktik hos privat virksomhed - ved
tilbudsregistreringen skal angives kontaktgruppe
for den ledige, der ansættes.

22

Virksomhedspraktik,
kommune

Virksomhedspraktik i
kommunal
virksomhed

Virksomhedspraktik

2100-07-01

LAB §§ 42 – 50
BAB §§ 49 - 54

Typen anvendes:
* Ved oprettelse af ordrer om
virksomhedspraktik på Jobnet, hvor ordren kan
besættes af både forsikrede og ikke-forsikrede
ledige.
* Ved registrering af tilbud om ansættelse i
virksomhedspraktik i kommune - ved
tilbudsregistreringen skal angives kontaktgruppe
for den ledige, der ansættes.

ID

Side 8 af 14

Spørgsmål eller ændringsforslag til Jobnet / Det fælles Datagundlag kan rettes til Landssupporten på amportalen@ams.dk eller på telefon 70 25 89 25

Sagsbehandlersystem:
Navn
(Name)

Jobnet:
Lang visning “Min
Side”
(ActivityLongText)

Jobnet:
Kort visning “Min
Side”
(ActivityShortText)

Slutdato for
anvendelse af typen
ved oprettelse af
aktivering

23

Virksomhedspraktik,
region (sygehusregion)

Virksomhedspraktik i
regional virksomhed

Virksomhedspraktik

24

Virksomhedspraktik, stat

Virksomhedspraktik i
statslig virksomhed

25

Virksomhedspraktik,
selvejende

Virksomhedspraktik i
selvejende institution

ID

Lov- og regelgrundlag

Beskrivelse

2100-07-01

LAB §§ 42 – 50
BAB §§ 49 - 54

Typen anvendes:
* Ved oprettelse af ordrer om
virksomhedspraktik på Jobnet, hvor ordren kan
besættes af både forsikrede og ikke-forsikrede
ledige.
* Ved registrering af tilbud om ansættelse i
virksomhedspraktik i region - ved
tilbudsregistreringen skal angives kontaktgruppe
for den ledige, der ansættes.

Virksomhedspraktik

2100-07-01

LAB §§ 42 – 50
BAB §§ 49 - 54

Typen anvendes:
* Ved oprettelse af ordrer om
virksomhedspraktik på Jobnet, hvor ordren kan
besættes af både forsikrede og ikke-forsikrede
ledige.
* Ved registrering af tilbud om ansættelse i
virksomhedspraktik i staten - ved
tilbudsregistreringen skal angives kontaktgruppe
for den ledige, der ansættes.

Virksomhedspraktik

2100-07-01

LAB §§ 42 – 50
BAB §§ 49 - 54

Typen anvendes:
* Ved oprettelse af ordrer om
virksomhedspraktik på Jobnet, hvor ordren kan
besættes af både forsikrede og ikke-forsikrede
ledige.
* Ved registrering af tilbud om ansættelse i
virksomhedspraktik hos selvejende institution ved tilbudsregistreringen skal angives
kontaktgruppe for den ledige, der ansættes.
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Jobnet:
Lang visning “Min
Side”
(ActivityLongText)

Jobnet:
Kort visning “Min
Side”
(ActivityShortText)

Slutdato for
anvendelse af typen
ved oprettelse af
aktivering

Lov- og regelgrundlag

Beskrivelse

ID

Sagsbehandlersystem:
Navn
(Name)

26

Rotationsvikar, privat

Rotationsvikar i privat
virksomhed

Rotationsvikar

2100-07-01

LAB §§ 97 - 98b

Typen anvendes:
* Ved oprettelse af ordrer om rotationsvikar på
Jobnet, hvor ordren kan besættes af både
forsikrede og ikke-forsikrede ledige.
* Ved registrering af tilbud om ansættelse som
rotationsvikar hos privat virksomhed - ved
tilbudsregistreringen skal angives kontaktgruppe
for den ledige, der ansættes.

27

Rotationsvikar, kommune

Rotationsvikar i
kommunal
virksomhed

Rotationsvikar

2100-07-01

LAB §§ 97 - 98b

Typen anvendes:
* Ved oprettelse af ordrer om rotationsvikar på
Jobnet, hvor ordren kan besættes af både
forsikrede og ikke-forsikrede ledige.
* Ved registrering af tilbud om ansættelse som
rotationsvikar i kommunal virksomhed - ved
tilbudsregistreringen skal angives kontaktgruppe
for den ledige, der ansættes.

28

Rotationsvikar, region
(sygehusregion)

Rotationsvikar i
regional virksomhed

Rotationsvikar

2100-07-01

LAB §§ 97 - 98b

Typen anvendes:
* Ved oprettelse af ordrer om rotationsvikar på
Jobnet, hvor ordren kan besættes af både
forsikrede og ikke-forsikrede ledige.
* Ved registrering af tilbud om ansættelse som
rotationsvikar i regions virksomhed - ved
tilbudsregistreringen skal angives kontaktgruppe
for den ledige, der ansættes.

29

Rotationsvikar, stat

Rotationsvikar i
statslig virksomhed

Rotationsvikar

2100-07-01

LAB §§ 97 - 98b

Typen anvendes:
* Ved oprettelse af ordrer om rotationsvikar på
Jobnet, hvor ordren kan besættes af både
forsikrede og ikke-forsikrede ledige.
* Ved registrering af tilbud om ansættelse som
rotationsvikar i statslig virksomhed - ved
tilbudsregistreringen skal angives kontaktgruppe
for den ledige, der ansættes.
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Jobnet:
Lang visning “Min
Side”
(ActivityLongText)

Jobnet:
Kort visning “Min
Side”
(ActivityShortText)

Slutdato for
anvendelse af typen
ved oprettelse af
aktivering

Lov- og regelgrundlag

Beskrivelse

ID

Sagsbehandlersystem:
Navn
(Name)

30

Rotationsvikar, selvejende

Rotationsvikar i
selvejende institution

Rotationsvikar

2100-07-01

LAB §§ 97 - 98b

Typen anvendes:
* Ved oprettelse af ordrer om rotationsvikar på
Jobnet, hvor ordren kan besættes af både
forsikrede og ikke-forsikrede ledige.
* Ved registrering af tilbud om ansættelse som
rotationsvikar i selvejende institution - ved
tilbudsregistreringen skal angives kontaktgruppe
for den ledige, der ansættes.

Servicejob

Servicejob

Servicejob

2010-10-11

Ordningen er ophævet

Typen anvendes udelukkende ved indberetning af
resultatdata m.v. Kun afløb indberettes, da der
ikke kan oprettes nye Servicejob.

Ordinært job - egnet til
efterlønnere

Ordinært job - egnet
til efterlønnere

Servicejob

2100-07-01

Ansættelse med
løntilskud, Privat

Ansættelse med
løntilskud i privat
virksomhed

Løntilskud i privat
virksomhed

2100-07-01

LAB § 5 & 8 samt §§ 51 - 67
BAB §§ 55 - 81

Typen anvendes:
* Ved oprettelse af løntilskudsordrer fra privat
virksomhed på Jobnet, hvor ordren kan besættes
af både forsikrede og ikke-forsikrede ledige.
* Ved registrering af tilbud om ansættelse med
løntilskud hos privat virksomhed.

Ansættelse med
løntilskud, Stat

Ansættelse med
løntilskud i statslig
virksomhed

Løntilskud i Statslig
virksomhed

2100-07-01

LAB § 5 & 8 samt §§ 51 - 67
BAB §§ 55 - 81

Typen anvendes:
* Ved oprettelse af løntilskudsordrer fra statslig
virksomhed på Jobnet, hvor ordren kan besættes
af både forsikrede og ikke-forsikrede ledige.
* Ved registrering af tilbud om ansættelse med
løntilskud hos statslig virksomhed.

31

32

33

34

Anvendes kun ved oprettelse af jobordrer på
Jobnet

Denne registrering indgår i opgørelsen af kvoter i
henhold til lov om ansvaret for og styringen af
den aktive beskæftigelsesindsats § 56.
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ID

Sagsbehandlersystem:
Navn
(Name)

Jobnet:
Lang visning “Min
Side”
(ActivityLongText)

Jobnet:
Kort visning “Min
Side”
(ActivityShortText)

Slutdato for
anvendelse af typen
ved oprettelse af
aktivering

Ansættelse med
løntilskud, Region
(sygehusregion)

Ansættelse med
løntilskud i regional
virksomhed

Løntilskud i Regions
virksomhed

2100-07-01

Lov- og regelgrundlag

Beskrivelse

LAB § 5 & 8 samt §§ 51 - 67
BAB §§ 55 - 81

Typen anvendes:
* Ved oprettelse af løntilskudsordrer fra regions
virksomhed på Jobnet, hvor ordren kan besættes
af både forsikrede og ikke-forsikrede ledige.
* Ved registrering af tilbud om ansættelse med
løntilskud hos regions virksomhed.

35

Denne registrering indgår i opgørelsen af kvoter i
henhold til lov om ansvaret for og styringen af
den aktive beskæftigelsesindsats § 56.
Ansættelse med
løntilskud, Kommune

Ansættelse med
løntilskud i kommunal
virksomhed

Løntilskud i kommunal
virksomhed

2100-07-01

LAB § 5 & 8 samt §§ 51 - 67
BAB §§ 55 - 81

36

Typen anvendes:
* Ved oprettelse af løntilskudsordrer fra
kommunal virksomhed på Jobnet, hvor ordren
kan besættes af både forsikrede og ikkeforsikrede ledige.
* Ved registrering af tilbud om ansættelse med
løntilskud hos kommunal virksomhed.
Denne registrering indgår i opgørelsen af kvoter i
henhold til lov om ansvaret for og styringen af
den aktive beskæftigelsesindsats § 56.

Ansættelse med
løntilskud, Selvejende
institution

Ansættelse med
løntilskud i selvejende
institution

Løntilskud i selvejende
institution

2100-07-01

LAB § 5 & 8 samt §§ 51 - 67
BAB §§ 55 - 81

Typen anvendes:
* Ved oprettelse af løntilskudsordrer fra
selvejende institution på Jobnet, hvor ordren kan
besættes af både forsikrede og ikke-forsikrede
ledige.
* Ved registrering af tilbud om ansættelse med
løntilskud hos selvejende institution.

Job for førtidspensionister
på særlige vilkår, Stat

Job for
førtidspensionister på
særlige vilkår i statslig
virksomhed

Job for
førtidspensionist

2100-07-01

LAB § 5 & 8 samt §§ 51 - 67
BAB §§ 55 - 81

Typen anvendes:
* Ved oprettelse af ordrer om Job for
førtidspensionister på særlige vilkår på Jobnet,
* Ved registrering af tilbud om ansættelse i Job
for førtidspensionister på særlige vilkår hos
statslig virksomhed.

37

38
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39

40

41

Jobnet:
Lang visning “Min
Side”
(ActivityLongText)

Jobnet:
Kort visning “Min
Side”
(ActivityShortText)

Slutdato for
anvendelse af typen
ved oprettelse af
aktivering

Job for førtidspensionister
på særlige vilkår,
Kommune

Job for
førtidspensionister på
særlige vilkår i
kommunal
virksomhed

Job for
førtidspensionist

Job for førtidspensionister
på særlige vilkår, Region
(sygehusregion)

Job for
førtidspensionister på
særlige vilkår i
regional virksomhed

Job for førtidspensionister
på særlige vilkår,
Selvejende institution

Sagsbehandlersystem:
Navn
(Name)

Lov- og regelgrundlag

Beskrivelse

2100-07-01

LAB § 5 & 8 samt §§ 51 - 67
BAB §§ 55 - 81

Typen anvendes:
* Ved oprettelse af ordrer om Job for
førtidspensionister på særlige vilkår på Jobnet,
* Ved registrering af tilbud om ansættelse i Job
for førtidspensionister på særlige vilkår hos
kommunal virksomhed.

Job for
førtidspensionist

2100-07-01

LAB § 5 & 8 samt §§ 51 - 67
BAB §§ 55 - 81

Typen anvendes:
* Ved oprettelse af ordrer om Job for
førtidspensionister på særlige vilkår på Jobnet,
* Ved registrering af tilbud om ansættelse i Job
for førtidspensionister på særlige vilkår hos
regions virksomhed.

Job for
førtidspensionister på
særlige vilkår i
selvejende institution

Job for
førtidspensionist

2100-07-01

LAB § 5 & 8 samt §§ 51 - 67
BAB §§ 55 - 81

Typen anvendes:
* Ved oprettelse af ordrer om Job for
førtidspensionister på særlige vilkår på Jobnet.
* Ved registrering af tilbud om ansættelse i Job
for førtidspensionister på særlige vilkår hos
selvejende institution.

Fleksjob for personer med
nedsat erhvervsevne, Stat

Fleksjob for personer
med nedsat
erhvervsevne i statslig
virksomhed

Fleksjob

2100-07-01

LAB §§ 69 - 74b
Bekendtgørelse om fleksjob
(BEK nr 829 af 26/08/2009 med
senere ændringer)
Bekendtgørelse om fleksydelse
(BEK nr 1408 af 28/12/2011)

Typen anvendes:
* Ved oprettelse af ordrer om Job for
førtidspensionister på særlige vilkår på Jobnet.
* Ved registrering af tilbud om ansættelse i Job
for førtidspensionister på særlige vilkår hos
statslig virksomhed.

Fleksjob for personer med
nedsat erhvervsevne,
Region (sygehusregion)

Fleksjob for personer
med nedsat
erhvervsevne i
regional virksomhed

Fleksjob

2100-07-01

LAB §§ 69 - 74b
Bekendtgørelse om fleksjob
(BEK nr 829 af 26/08/2009 med
senere ændringer)
Bekendtgørelse om fleksydelse
(BEK nr 1408 af 28/12/2011)

Typen anvendes:
* Ved oprettelse af ordrer om Job for
førtidspensionister på særlige vilkår på Jobnet.
* Ved registrering af tilbud om ansættelse i Job
for førtidspensionister på særlige vilkår hos
regions virksomhed.
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44

45

Jobnet:
Lang visning “Min
Side”
(ActivityLongText)

Jobnet:
Kort visning “Min
Side”
(ActivityShortText)

Slutdato for
anvendelse af typen
ved oprettelse af
aktivering

Fleksjob for personer med
nedsat erhvervsevne,
Kommune

Fleksjob for personer
med nedsat
erhvervsevne i
kommunal
virksomhed

Fleksjob

Fleksjob for personer med
nedsat erhvervsevne,
Selvejende institution

Fleksjob for personer
med nedsat
erhvervsevne i
selvejende institution

Fleksjob

Sagsbehandlersystem:
Navn
(Name)

Lov- og regelgrundlag

Beskrivelse

2100-07-01

LAB §§ 69 - 74b
Bekendtgørelse om fleksjob
(BEK nr 829 af 26/08/2009 med
senere ændringer)
Bekendtgørelse om fleksydelse
(BEK nr 1408 af 28/12/2011)

Typen anvendes:
* Ved oprettelse af ordrer om fleksjob på Jobnet,
hvor ordren kan besættes af personer, der i øvrigt
opfylder betingelserne.
* Ved registrering af tilbud om ansættelse i
fleksjob hos kommunal virksomhed.

2100-07-01

LAB §§ 69 - 74b
Bekendtgørelse om fleksjob
(BEK nr 829 af 26/08/2009 med
senere ændringer)
Bekendtgørelse om fleksydelse
(BEK nr 1408 af 28/12/2011)

Typen anvendes:
* Ved oprettelse af ordrer om fleksjob på Jobnet,
hvor ordren kan besættes af personer, der i øvrigt
opfylder betingelserne.
* Ved registrering af tilbud om ansættelse i
fleksjob hos selvejende institution.
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