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AER-præmiering for elevvækst 

AER har anmodet KL om at udsende 

følgende orientering til kommunerne 

om den elevpræmieringsordning, som 

Folketinget har indført i AER-regi. 

Eventuelle spørgsmål i anledning af 

denne orientering bedes rettet AER. 

Der henvises til  www.aer.dk 

 

Folketinget har indført en præmie-

ringsordning i AER-regi, der beløn-

ner arbejdsgivere, der har haft en 

vækst i antallet af elever. Elevbeskæf-

tigelsen opgøres for perioden 1. ok-

tober - 30. september (præmieringså-

ret) og sammenlignes med gennem-

snittet af elevbeskæftigelsen i de 3 

forudgående år. De første 30 dages 

elevtilvækst i præmieringsåret udløser 

dog ingen præmie, og en eventuel 

prøvetid skal være overstået, før der 

kan udbetales præmie. 

 

Præmieringsordningen omfatter ele-

ver i erhvervsuddannelserne, land-

brugets grunduddannelse, de grund-

læggende social- og sundhedsuddan-

nelser og farmakonom- og erhvervs-

fiskeruddannelsen. 

 

Første præmieringsår går fra den 1. 

oktober 2004 til den 30. september 

2005. AER opgør elevtallet og udbe-

taler præmien i løbet af december 

2005. 

 

AER skal kun præmiere den arbejds-

giver, der har haft en reel vækst i an-

tallet af elever sammenlignet med tid-

ligere. Det betyder, at præmierings-

ordningen vil blive administreret på 

følgende måde: 

• Hvis en arbejdsgiver har elevbe-

skæftigelse på flere SE-numre 

under samme CVR-nummer, vil 

forholdet blive anset som be-

skæftigelse hos samme arbejds-

giver. Der vil derfor kun blive 

udbetalt præmie, hvis der på 

CVR-niveau har været en samlet 

elevtilvækst. 

• Hvis alle SE-numrene har haft 

elevtilvækst, eller nogle af SE-

numrene har haft elevtilvækst, og 

ingen af SE-numrene har haft en 

elevnedgang, vil AER udbetale 

præmien til de enkelte SE-

numre, der har haft tilvæksten. 

• Hvis nogle af SE-numrene har 

haft en elevtilvækst, mens andre 

har haft en elevnedgang, vil AER 

udbetale præmien til CVR-

nummeret, hvis dette er aktivt i 

ATP, og ellers til det SE-

nummer, der har haft den største 

elevtilvækst. 

http://www.aer.dk/
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• Hvis en arbejdsgiver har skiftet 

CVR- og/eller SE-nummer i lø-

bet af de 4 år, der indgår i bereg-

ningsperioden, kan AER sam-

menholde elevbeskæftigelsen på 

de nye og de gamle numre for at 

konstatere, om der har været tale 

om en elevtilvækst. 

 

Så vidt KL er orienteret, har AER i 

løbet af november 2005 kontaktet de 

arbejdsgivere, som AER forventer at 

skulle udbetale præmie til, for at få 

oplyst, hvilket kontonummer ar-

bejdsgiveren ønsker præmie indbetalt 

på. 

 

Yderligere information om den nye 

praktikpladspræmie findes på AER’s 

hjemmeside www.aer.dk 

http://www.aer.dk/

