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Digital fuldmagt – administration på fuldmagtsgiverens vegne
På NemLog-in er det muligt at give digital fuldmagt til at agere på virksomhedens vegne. Det kan fx være
relevant, hvis virksomheden ønsker at uddelegere opgaven med at tilmelde medarbejdere til kurser og
ansøge om veu-godtgørelse til en ekstern part (fx revisor, skole, eksternt konsulentbureau). Det kan også
være relevant i koncernsammenhænge, hvor man ønsker at centralisere kursus- og veuansøgningsadministrationen i én af koncernens selskaber (cvr-numre).
Virksomhedens NemLog-in brugeradministrator kan finde vejledninger til erhvervsfuldmagter og tildeling af
rettigheder på NemLogin-brugeradministration: https://brugeradministration.nemlog-in.dk

Kursustilmelding og administration ved digital fuldmagt
Det er vigtigt i forhold til udbetaling af VEU-godtgørelse, at det CVR-nr. som angives som kursusdeltagerens
arbejdsadresse på tilmeldingen, er det CVR-nr., som udbetaler løn til medarbejderen.
Dvs. hvis du administrerer kursustilmeldinger og veu-ansøgninger på vegne af flere cvr-numre, skal du
huske at angive den korrekte virksomhed på tilmeldingen, idet arbejdsadressen sendes med til
Arbejdgivernes UddannelsesBidrag (AUB), når du søger om veu-godtgørelse for medarbejderen.

Log ind som kursusadministrator
Hvis du har digital fuldmagt til at administrere på vegne af flere virksomheder, skal du logge ind med rollen
”Kursusadministrator”. Det er ikke muligt at bruge digital fuldmagt med rollen ”Mindre
virksomhed/selvstændig”.
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Tilmeld/reserver pladser til kursus
Når du er logget ind som kursusadministrator med rettigheder til flere cvr-numre, får du præsenteret en
liste med de cvr-numre, som er knyttet til din medarbejdersignatur, hvorfra du vælger hvilken/hvilke
virksomheder, du ønsker at oprette tilmeldinger for.
I eksemplet nedenfor har kursusadministrator rettigheder til to virksomheder, og har valgt at tilmelde for
begge:

I tilmeldingens trin 2, angives, hvor mange pladser der ønskes pr. virksomhed:

Du kan senere hen rette virksomhed på tilmeldingen under navngiv/rediger tilmeldinger, hvis du har valgt
forkert virksomhed i forbindelse med pladsreservationen.

Kommende/afholdte kurser
På detaljesiden under kommende og afholdte kurser, er det muligt at få et samlet overblik over
tilmeldinger på tværs af virksomheder, idet der er tilføjet en kolonneoverskrift virksomhed:
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Navngiv/rediger tilmeldinger
Tilsvarende er der tilføjet et ”virksomhedsfelt” i massenavngivning og enkeltnavngivning, så du har
mulighed for at vælge virksomhed og arbejdsadresse for kursusdeltagere. Her kan du fx skifte virksomhed
ud på de enkelte tilmeldinger, hvis du har behov for det.
Du skal angive det CVR-nr, som som udbetaler løn til medarbejderen som arbejdsadresse, hvis du søger
om veu-godtgørelse, da det har betydning for de kontroller, som AUB gennemfører i forbindelse med
udbetaling af veu-godtgørelsen:

Du kan også vælge virksomhed i enkeltrediger tilmelding:
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