
Deltagerens navn og adresse samt dansk personskattenummer (CPR-nr.): ………..….………………………………… 

Virksomhed: ……………………………………………………………………CVR.NR.:………………………... ........ 

AMU-kursets/enkeltfagets nummer: ……………AMU-udbyder (skole), hvortil erklæringen sendes: …………………... 

Erklæring ved tilmelding til AMU af en ansat, som ikke er registreret med bopæl i CPR 

For personer, der ikke er registreret med fast bopæl i Det Centrale Personregister, er det ifølge § 9 i bekendtgørelse om 

arbejdsmarkedsuddannelser m.v. en betingelse for adgang til AMU, at den pågældende har reel og faktisk beskæftigelse i 

Danmark. Betingelsen består af to dele: 1) Et krav om, at beskæftigelsen er reel og faktisk, 2) et krav om , at der er tale om 

beskæftigelse i Danmark. Ved underskrift nedenfor bekræfter den ansatte og arbejdsgiveren, at betingelserne er opfyldt. 
(Oplysningerne kan afgives på anden måde end ved brug af denne blanket.)  

For ansatte indebærer dette ifølge bekendtgørelsen følgende: 

1)  Reel og faktisk beskæftigelse:

”En beskæftigelse betragtes alene som reel og faktisk, hvis den beskæftigede – ud over deltagelse i arbejdsmar- 
kedsuddannelse eller individuel kompetencevurdering – over for en arbejdsgiver og efter dennes instruktioner præ- 
sterer ydelser, som normalt kan anses for henhørende under arbejdsmarkedet. En beskæftigelse som ansat, der er af 
så ringe omfang, at den alene udgør et rent marginalt supplement, anses ikke som reel og faktisk beskæftigelse.” 
Kommentar: EU/EØS-borgere, der kan få udstedt et EU-registreringsbevis efter EU-opholdsbekendtgørelsens § 3, vil 

opfylde betingelserne. Hvis den ansatte har et sådant bevis, kan dette dokumenteres ved at vedlægge kopi af beviset. (Beviset  

udstedes af den lokale statsforvaltning.) 

Kan der ikke vedlægges en kopi af EU-registreringsbevis, kan betingelserne for optagelse alligevel være opfyldt. Den ansatte 

og arbejdsgiveren kan med henblik på sagsbehandlingen nedenfor bekræfte, at lønmodtageren er ansat til at arbejde i mindst 
10 timer om ugen i mindst 10 uger. For personer, der ikke er EU/EØS-borgere, kan der vedlægges kopi af arbejdstilladelse. 

2)  Beskæftigelse i Danmark:

”En ansat har beskæftigelse i Danmark, hvis den pågældende præsterer sine ydelser, …. enten i en anden fysisk per- 
sons private husholdning beliggende i Danmark eller i en anden (fysisk eller juridisk) persons virksomhed, der udøves 
fra et forretningssted i Danmark. 
Hvis virksomheden …. tillige har forretningssted i et eller flere andre lande, anses den pågældende kun for at have 
beskæftigelse i Danmark, hvis den pågældende befinder sig i Danmark, mens beskæftigelsen udøves. En ansat i en 
sådan virksomhed anses dog endvidere for beskæftiget i Danmark, hvis den pågældende hovedsageligt modtager 
instruktioner om arbejdets udførelse fra Danmark.” 
Kommentar: Betingelsen vedrørende virksomhedens forretningssted betyder for det første, at virksomheden skal have et 

forretnings-sted (kontor eller lignende) i Danmark. For det andet skal yderligere mindst én af følgende betingelser være 
opfyldt (sæt kryds ved den betingelse/de betingelser, der er opfyldt): 

□ Virksomheden har ikke forretningssted i noget andet land.

□ Den ansatte bef inder sig i Danmark under arbejdets udførelse.

□ Den ansatte modtager hovedsageligt instruktioner f ra Danmark om arbejdets udførelse.

Ved at underskrive nedenfor bekræfter både den ansatte og dennes arbejdsgiver, 1) at den ansatte har reel og fak- 

tisk beskæftigelse, og 2) at der er tale om beskæftigelse i Danmark som beskrevet ovenfor, jf. afkrydsningen. 
Endvidere skal følgende oplyses: 

Er ansættelsen tidsbegrænset? nej: □  ja : □ Hvis ja, angiv dato for udløb af tidsbegrænsningen: ………… 

Hvilke arbejdsopgaver skal den ansatte udføre? Beskrivelse: …………………………………………………. 

Følgende vedlægges (sæt kryds): EU-registreringsbevis □ Arbejdstilladelse: □ 
Hvis der ikke vedlægges et EU-registreringsbevis, kan følgende oplyses (og ansættelseskontrakt vedlægges): 

Skal den ansatte (ud over deltagelsen i AMU) udføre opgaver i mindst 10 timer ugentligt i en periode på mindst 10 uger? 

Ja: □  Nej: □   Ved nej: Beskriv arbejdstid og varighed ..................................................Ansættelseskontrakt kan vedlægges 

Den ansattes underskrift: (dato:…………) …………………………. 

Underskrift for virksomheden: (dato:………)……………………….. Underskriverens navn: …………………………….  

Dette dokument indeholder både information og formularfelter. For at læse informationen brug pil ned fra et 
formularfelt. 
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