
 

 

13. december 2021 

 

J. Nr.  21/15693 

 

APOC 2 
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Udstedelse af administrative personnumre til 
brug for oprettelse af udenlandske jobsøgere 
på Jobnet 

 

Udlændinge fra EU/EØS-lande, der opholder sig i Danmark uden at blive bopæls-

registreret, f.eks. i den indledende jobsøgningsperiode (med eller uden ydelser fra 

hjemlandet), har mulighed for at få tildelt et administrativt personnummer hos job-

centret i opholdskommunen.  

 

Et administrativt CPR-nummer er et almindeligt personnummer, som i oprettes til 

brug for offentlige myndigheders administrative sagsbehandling. Tildeling af et ad-

ministrativt personnummer medfører ikke i sig selv rettigheder for den registrerede 

person. 

 
Oprettelsen af det administrative cpr-nummer indebærer, at jobcentret, ved tilmel-

ding 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.  

 

Udlændinge med et administrativt cpr-nummer kan også tildeles NemID ved frem-

møde i kommunernes borgerservice. Udlændinge med NemID har dermed mulig-

hed for selv at oprette sig som brugere af Jobnet. 

 

Et administrativt CPR-nummer giver adgang til, at jobcentret kan tilmelde 

EU/EØS-borgere som jobsøgende og registrere beskæftigelsesrettede tilbud i job-

centrets fagsystemer. 

Baggrund: 
Økonomi- og indenrigsministeren kan jf. Bekendtgørelse om folkeregistrering mv. 

§ 1, stk. 4 give offentlige myndigheder adgang til at tildele administrative person-

numre til nærmere angivne persongrupper og foretage registrering af disse i CPR, 

jf. lovens § 4. 

 

Økonomi- og Indenrigsministeriet gav i 2014 tilladelse til, at kommunerne kan til-

dele administrative cpr-numre i forbindelse med kommunernes varetagelse af be-

skæftigelsesindsatsen. Tilladelsen indebærer bl.a., at jobcentret kan tilmelde 

EU/EØS-borgere som jobsøgende og registrere beskæftigelsesrettede tilbud i job-

centrets fagsystemer.  

 

Jobcentrene har på den baggrund tilladelse til at tildele administrative personnumre 

til følgende personkreds i forbindelse med varetagelse af beskæftigelsesindsatsen:  
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• EU/EØS-borgere, der ønsker at blive tilmeldt jobcentret som jobsøgende. 

• EU/EØS-borgere, der kan få beskæftigelsesrettede tilbud, tilbud om danskunder-

visning.  

• Asylansøgere (uden cpr.nummer), der efter lov om kompensation til handicap-

pede i erhverv får tilbud om personlig assistance i forbindelse med beskæftigelse.  

 


