
Jobcentrenes registrering af voksenlærlinge. Gældende for forsøgsordning (Forenklet 

voksenlærlingeordning) for voksenlærlingeforløb pr. 1.4.2018  

1.1 Hvorfor er det vigtigt at registrere voksenlærlingeforløb  

Jf. bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på 

beskæftigelsesområdet (BEK nr. 145 af 11/12/2017) § 43, stk. 4, skal jobcenteret registrere og 

indberette oplysninger om voksenlærlingeforløb i jobcenterets fagsystem. 

Alle voksenlærlingeforløb skal oprettes som en aktivitet i Opera (Momentum), Workbase 

(Momentum), Momentum eller Fasit. Hvis forløbet ikke registreres korrekt har Styrelsen for 

Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) ikke adgang til data og dermed ikke retvisende viden om 

hvor mange, der anvender ordningen. Hvis alle forløb registreres korrekt kan STAR udstille data på 

Jobindsats.dk, hvorefter jobcenteret og den øvrige offentlighed nemt kan følge brugen af ordningen. 

Der er samtidigt et stort politisk fokus på at kunne evaluere, hvilke aktiviteter i den aktive 

beskæftigelsesindsats, der bringer borgeren tættere på job. Her er det afgørende, at der skabes et 

retvisende datagrundlag for voksenlærlingeordningen, som kun jobcenteret kan skabe. Endeligt 

indgår voksenlærlingeforløb i beregningerne i refusionsordningen, der trådte i kraft d.1.1.2016. 

Registrering af voksenlærlingeforløb har således indflydelse på den statslige refusion på 

beskæftigelsesområdet. 

1.2 Korrekt registrering af voksenlærlingeforløb  

Alle voksenlærlingeforløb skal oprettes som en aktivitet i Opera (Momentum), Workbase 

(Momentum) eller Fasit. 

I det følgende redegøres for hvilke oplysninger, jobcenteret skal registrere. 

Startdato: Datoen for hvornår tilskudsperioden påbegyndes. 

Denne dato er ikke nødvendigvis sammenfaldende med datoen for hvornår voksenlærlingen er 

påbegyndt det aktuelle uddannelsesforløb, der indgås uddannelsesaftale om. 

Slutdato: Dato for hvornår tilskudsperioden stopper. 

Denne dato er ikke nødvendigvis sammenfaldende med afslutning af uddannelsen, men det er denne 

dato kontaktforløbet mellem jobcenteret og voksenlærlingeforløbet afsluttes. 

CVR-nummer: Det 8-cifrede CVR-nummer for den virksomhed, hvor voksenlærlingen ansættes. 

P-nummer: Det 10-cifrede P-nummer for den virksomhed, hvor i voksenlærlingen ansættes. 

Status (beskæftigelse eller ledighed): Ved oprettelsen af aktiviteten voksenlærling/elev skal 

sagsbehandleren angive, om voksenlærlingen ved påbegyndelse af det aktuelle uddannelsesforløb 

kommer fra hhv.:  

 

Titel Beskrivelse 

Voksenlærling, over 2 mdr. ledighed, ufaglært Ufaglærte, ledighed over 2 mdr. ved 
påbegyndelse af det aktuelle uddannelsesforløb 
(Tilskud på 40 kr. i timen) 

Voksenlærling, under 2 mdr. ledighed, ufaglært* Ufaglærte, ledighed under 2 mdr. ved 
påbegyndelse af det aktuelle uddannelsesforløb 
(Tilskud på 30 kr. i timen) 

Voksenlærling, ledig, faglært forældet 
uddannelse 

Faglærte med forældet uddannelse, uanset 
længden af ledighed (Tilskud på 40 kr. i timen) 



Voksenlærling, over 6 mdr. ledighed, faglært Faglærte, uddannelsen er ikke forældet, 
ledighed mere end 6 mdr. ved påbegyndelse af 
det aktuelle uddannelsesforløb (Tilskud på 40 
kr. i timen) 

Voksenlærling, beskæftigelse, ufaglært Ufaglærte, i beskæftigelse ved påbegyndelse af 
det aktuelle uddannelsesforløb. Uddannelse 
indenfor områder med mangel på arbejdskraft 
(Tilskud på 30 kr. i timen og kun op til 2 år). 

*Gælder også for øvrige ledige på anden offentlig forsørgelse, uanset længden af forudgående ledighed. 

BEMÆRK ovenstående kategorier er tilrettet i forbindelse med forsøgsordning for 

voksenlærlingeforløb og skal anvendes for alle ansøgninger om voksenlærlingeforløb pr. 1. april 

2018. Kategorierne, der har været anvendt forud for 1.april 2018 er stadig tilgængelige i jeres 

fagsystem for de tilfælde, hvor I ikke har fået registreret alle jeres forløb bagudrettet eller har 

upublicerede kladder.  

 

Hvis voksenlærlingen har bopæl i en anden kommune?  

Et voksenlærlingeforløb ”hører til” i den kommune, hvor virksomheden, der ansætter 

voksenlærlingen, ligger. Dvs. at et forløb skal registreres af det jobcenter, hvor virksomheden er 

placeret, uanset hvor borgeren, der skal i voksenlærlingeforløb, har bopæl. Hvis borgeren har bopæl 

i en anden kommune, end hvor virksomheden er placeret, skal jobcenteret ”overtage” 

voksenlærlingen fra vedkommendes bopælskommune ved at oprette et nyt kontaktforløb og 

tilknytte den pågældende borger. Hvorledes dette gøres afhænger af det enkelte fagsystem, og 

jobcenteret skal orientere sig i disse fagsystemers vejledninger for at søge viden om, hvordan 

jobcenteret tilknytter borgere, der har bopæl i en anden kommune. 

Ved yderligere spørgsmål til registrering af voksenlærlingeforløb kontakt Styrelsen for 

Arbejdsmarked og Rekruttering, Centeret for Viden og Analyse, telefon 72 14 20 00, e-mail 

jobindsats@star.dk. 

 


