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Agenda

 Information omkring AER –
www.atp.dk

 Sket siden sidst
 Ændringer fra skolerne som har 

konsekvens for udbetalinger 
mv.

 Pixi udgave til ændring af ATP-
pligt på SE-nr. 

 Pixi udgave til ansøgning af 
lønrefusion og befordring

 Manuel indberetninger om 
lønrefusion – (blanket)

 Pixi udgave til ansøgning af 
præmie og bonus

 Pixi udgave af uforskyldte 
elever

 Indlæsning og opdatering af 
uddannelsesaftaler



Informationer om AER – www.atp.dk

Informationer omkring 
AER du kan finde på 
http://www.atp.dk
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Sket siden sidst

Udfordringer 2010
 Konvertering af SOSU
 Udfordring med korte- og delaftaler

 Forskellige uddannelseskoder mellem 
EASY-A og EASY-P

 Annullerede/slettede skoleophold som 
ikke bør være annulleret/slettet

 Forsøg på at forenkle retursvar til 
EASY-A

 Bladringsfunktion på hjemmesiden
 Uforskyldte elever
 Elevbonus

Status 2012
 Færdig
 Pågår stadig – forventer at få forventet 

slutdato på hele uddannelsen i 2012
 Stadig en udfordring

 Stadig en udfordring

 Arbejdes der på – rettes forhåbentlig i 
2012

 Iværksat
 Iværksat
 Under udfasning
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Ændring fra skolerne som har betydning for udbetaling –
lønrefusion og befordring

 Supplerende indberetning af 
befordring – antal uger bliver 
sat til 0.

 Ændring til allerede 
indberettede skoleperioder

 De indtastede 0 uger 
betyder, at AER beregner, at 
arbejdsgiveren ikke længere 
har ret til lønrefusion og som 
derfor modtager en 
tilbagesøgning på udbetalt 
beløb.

 Vigtigt at der fremsendes en 
ændring/rettelse og IKKE en 
oprettelse
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Ændring fra skolerne som har betydning for udbetaling –
præmie og bonus

 Uddannelsesaftaler bliver 
oprettet på et SE-nr. og kører 
nogle måneder. Skolen får 
besked/finder ud af, at det er 
det forkerte SE-nr., der er på 
aftalen. Skolen retter SE-nr. 
på den oprindelige aftale. 
Dette betyder, at AER ikke 
får informationerne korrekt 
ind og dermed ikke opdaterer 
aftalen med nyt SE-nr.

 AER ønsker, at skolen 
annullerer den oprindelige 
aftale og opretter en ny aftale 
med det nye SE-nr.
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Tilmelding af ATP-pligt hos SKAT

 Vejledning i at få registreret ATP-pligt på SE-nr

 Når en arbejdsgiver får en elev, skal arbejdsgiveren sørge for at tilmelde sit SE-nr. til ATP ordningen hos SKAT. 
 Dette kan arbejdsgiveren gøre på SKAT’s hjemmeside på følgende link: 

http://www.virk.dk/myndigheder/stat/EOGS/Webreg_aendre_virksomhed__lukke_virksomhed
 Så skal arbejdsgiveren logge ind med digital signatur, hvorefter arbejdsgiveren skal vælge blanketten ”´Registrering af virksomhed – ændring”
 Arbejdsgiveren skal udfylde nedenstående rubrikker (angivet med pile) og fremsende den udskrevne blanket til SKAT eller registrere 

tilmeldingen på SKAT’s eller VIRK’s hjemmeside.

 Når SKAT har registreret ændringerne,så vil AER automatisk få oplysningerne og opdatere - AER får daglige ændringer fra SKAT.
 Hvis ovenstående ikke resultere i ,at ydelser fra AER udbetales eller vises på AER’s selvbetjeningsside, så ret henvendelse til SKAT.
 Fra indberetning til SKAT og til at AER har fået registreret ATP-pligten samt beregnet evt. ydelser, går omkring 1 uge før oplysningerne kan 

ses på AER’s selvbetjeningsside.
 Arbejdsgiveren har mulighed for at tilgå AER’s selvbetjeningsløsning via VIRK.dk, men det kræver at arbejdsgiveren har tilmeldt AER på sin 

VIRK.dk
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Hvordan ser det ud, når du skal søge om ydelser hos AER
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Gennemgang af lønrefusion og befordring
- vælg lønrefusion og befordring
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- lønrefusion og befordring

1
0



- lønrefusion og befordring

1
1

Hvis lønrefusionen 
er udbetalt, men 
der mangler 
befordring skal der 
sættes kryds i ”vis 
også de godkendte 
skoleophold



- lønrefusion og befordring

1
2

Her skal arbejdsgiver 
anføre 
befordringsbeløbetHer skal 

arbejdsgiver 
skrive hvis 
ugelønnen er 
mindre end AER’s 
ugesats



Præmie og bonus – selvbetjening 



- præmie og bonus



- præmie og bonus

Her kan vælges mellem 
cprnr. eller alle der er klar 
til godkendelse



- præmie og bonus

Vælg den elev, 
man skal søge på.



- præmie og bonus

Her skal man svare på de 
2 spørgsmål, før man kan 
søge om præmie.

Skriv, hvis der 
har været 
skoledage 

Husk at 
bekræfte

Beregning af antal 
skoledage



- præmie og bonus

Bekræft og 
godkend



- præmie og bonus
- kvitteringsside fra godkendelse
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Uforskyldte elever

 Tilskud for elever der tidligere har mistet en læreplads
 Skolen afgør, om eleven er uforskyldt
 Aftalen skal være indgået fra 5. november 2009 
Proces:
 ”Uforskyldt markering” modtages fra EASY-P – i forbindelse med 

modtagelse af elevaftalen (supp.kode 1009)
 Brev sendes ca. 14 dage før man er berettiget til at søge om første 

periode
 Ansøgning foregår via selvbetjening



- uforskyldte elever

 Refusionssats er afhængig af, om det er en 1., 2., 3. og 4. års 
elev/voksenelev

 Tilskud udbetales efter den periode, hvor virksomheden har modtaget 
præmie og bonus for elevaftalen 

 Tilskud søges pr. periode - der kan ikke søges frem i tiden
 Ansøger skal angive, hvor mange arbejdsdage eleven har været i 

praktik i løbet af kalendermåneden. 
 Ansøger skal bekræfte, at eleven har været ansat i hele perioden  
 Der ydes ikke tilskud 

 til voksenelever med tilskud fra Jobcenter
 hvis eleven har haft fravær på grund af sygdom, barsel eller 

lignende, og arbejdsgiver har modtaget anden refusion
 hvis eleven har været på skole - her modtager virksomheden 

lønrefusion



- uforskyldte elever 
- brevet



- uforskyldte elever 
- selvbetjeningen

Her kan man vælge alle 
elever der er klar til 
godkendelse eller en 
konkret elev.



- uforskyldte elever

Her skal man svare på 
spørgsmålet, før man kan 
søge



- uforskyldte elever



- uforskyldte elever



- uforskyldte elever



Indlæsning og opdatering af uddannelsesaftaler

 AER får opdatering af EASY-P hver onsdag aften
 Ændres en aftale i EASY-P torsdag, går der 1 uge, før AER 

modtager oplysningen
 Indlæste uddannelsesaftaler, som modtages onsdag, kan ses på 

selvbetjeningssiden om fredagen.
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Support

 AER
 Kontakt via atp.dk 
 Eller hmh@atp.dk


