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Tilladelse til tildeling af administrative personnumre i forbindelse med beskæftigelsesindsatsen

I forlængelse af styrelsens breve af 5. og 13. august 2014 kan det oplyses, at Økonomi- og Indenrigsministeriet på baggrund af ansøgning fra KL og Styrelsen for
Arbejdsmarked og Rekruttering har givet tilladelse til, at kommunerne kan tildele
administrative cpr.numre i forbindelse med kommunernes varetagelse af beskæftigelsesindsatsen.
EU/EØS-borgere kan tilmeldes som jobsøgende og aktivering kan registreres

Tilladelsen indebærer bl.a., at jobcentret kan tilmelde EU/EØS-borgere som jobsøgende og registrere beskæftigelsesrettede tilbud i jobcentrets fagsystemer.
Tilladelsen indebærer også, at jobcentret ved tilmelding af de pågældende personer
som jobsøgende i jobcentrets fagsystemer kan danne og udskrive brugernavn og
adgangskode til Jobnet således, at de pågældende personer kan oprette et søgbart
CV på Jobnet.
Tilmelding som jobsøgende indebærer også, at de pågældende personer skal tjekke
deres jobforslag mindst hver 7. dag.
De pågældende personer kan ikke selv oprette sig som brugere på Jobnet, da der
ikke kan udstedes NemId til personer med et administrativt personnummer.
Afgrænsning af tilladelsen

Tilladelsen gælder fra 1. november 2014 og indebærer, at kommunen kan tildele
administrative personnumre til følgende personkreds i forbindelse med varetagelse
af beskæftigelsesindsatsen:
•
•
•

EU/EØS-borgere, der ønsker at blive tilmeldt jobcentret som jobsøgende
EU/EØS-borgere, der kan få beskæftigelsesrettede tilbud, tilbud om danskundervisning.
Asylansøgere (uden cpr.nummer), der efter lov om kompensation til handicappede i erhverv får tilbud om personlig assistance i forbindelse med beskæftigelse.

Tilladelsen gælder alene for de nævnte persongrupper. Såfremt kommunen får behov for at tildele administrative personnumre til andre persongrupper, skal der forinden søges om tilladelse hertil i Økonomi- og Indenrigsministeriets CPR-kontor.
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Danskundervisning

Henvisning til danskundervisning for EU/EØS-borgere som led i et introduktionsforløb efter integrationsloven (selvforsørgende) sker ikke nødvendigvis fra jobcentret, idet denne opgave kan være placeret et andet sted i den kommunale organisation.
Hvis kommunens henvisning til danskundervisning til denne personkreds er placeret uden for jobcentret, bedes jobcentret orientere den pågældende enhed om den
ny mulighed.
Undgå dobbeltregistrering

Økonomi- og Indenrigsministeriet pointerer, at der alene må tildeles et administrativt personnummer til personer, der ikke i forvejen er tildelt et personnummer.
For at undgå dobbeltregistrering skal det derfor forud for enhver tildeling af et administrativt personnummer kontrolleres omhyggeligt i CPR, om personen i forvejen har fået tildelt et personnummer enten på baggrund af tidligere bopælsregistrering i CPR eller fx af SKAT, ATP eller af sognet til brug for personregistrering i
kirkebogen.
Sådan tildeles et administrativt personnummer

Administrative cpr.numre oprettes direkte i CPR-registeret. CPR-kontorets vejledning om tildeling af administrative personnumre vedlægges.
Jobcentret anmodes om at orientere registerføreren i kommunen om rammerne for
tildeling af administrative cpr.numre til personer omfattet af beskæftigelsesindsatsen.
I det omfang jobcentret ikke har systemadgang til at oprette et administrativt personnummer i CPR-registeret vil det skulle ske ved, at jobcentret anmoder kommunens registerfører om at oprette personnummeret.
Hvornår kan et tildelt administrativt personnummer anvendes i jobcentrets
fagsystem

Når et administrativt personnummer er tildelt, vil det i løbet af 1-2 dage automatisk
blive tilgængeligt i det fælles datagrundlag og i jobcentrets fagsystemer.
Herefter kan jobcentret tilmelde de personer, der ønsker det, som jobsøgende og
udskrive brugernavn og adgangskode til Jobnet således, at personen kan oprette et
CV, tjekke sine jobforslag m.v.

2

Jobcentret vil endvidere kunne registrere beskæftigelsesrettede tilbud, danskundervisning m.v. i sit jobcenter fagsystem (som fx Opera, WorkBase eller Fasit).
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