
VEJLEDNING I REGISTRERING AF 
ARBEJDSTILLADELSE I AUHRA 
Proceduren skal sikre at dato og frister overholdes, således at Aarhus Universitet fastholder 
Fast Track-certificeringen. 

Registreringen starter når AR6-ansøgningen indgives og der er modtaget et SB-id. 

Vha. alarmer og rapporter i AUHRA sikres der en rettidig advisering inden en given 
udløbsdato, således at udenlandske medarbejdere ved AU ikke arbejder uden en 
arbejdstilladelse.  HR og institutterne får samtidig et værktøj, der giver dem et overblik over 
hvornår arbejdstilladelser skal genansøges f.eks. ved planlægning af forlængelser. 

Der er ligeledes mulighed for registrering og opfølgning på opholdstilladelse, udløbsdato på 
pas, forskerbeskatning, samtidighedsferie, udbetalt pension. 

Det fiktive CPR nr. dannes i Medarbejderstamkortet og er med det samme i Auhra, samtidig 
er der en ansættelsessag i WorkZone. Ud fra WZ-sagen laves en AR6-ansøgningen. Der kan 
registreres oplysninger i Auhra. 

Når AR6-ansøgningen er godkendt foreligger der et DK-CPR nr.  Når DK-CPR. Nr. tastes i 
Medarbejderstamkortet finder den Medabjederen med det fiktive CPR nr. og der kan laves et 
CPR-skifte. I Auhra registrering af arbejdstilladelsen færdiggøres. 

Registreringen sker i Medarbejderadministration/Særlige oplysninger/Arbejds- og 
opholdstilladelse 

 

Indhold: 

REGISTRERING VED AR6-ANSØGNINGEN 

REGISTRERING NÅR ARBEJDSTILLADELSEN ER GODKENDT 

GENANSØGNING AF ARBEJDSTILLADELSE  

ANDRE REGISTRERINGER 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

REGISTRERING VED AR6-ANSØGNINGEN 

 

Vælg ansvarsområde: HR Bruger 

Menu: Medarbejderadministration 

Søg medarbejderen frem  

Efternavn, fornavn 

eller 

CPR nr. 

 

 

 

 

 

 

Vælg: Særlige oplysninger 

Vælg: Arbejds- og opholdstilladelse 

Åbn feltet detaljer (Ctrl+L eller klik på 
gråkasse med 3 prikker) 

Vælg: Hovedområde 

Tast SB-id og Indgivelsesdato 

Klik OK og herefter Gem 

 

 

 



REGISTRERING NÅR ARBEJDSTILLADELSEN ER GODKENDT 

Når arbejdstilladelsen er givet og der foreligger et DK-CPR nr. laves der et CPR-skifte i 
Medarbejderstamkortet.  

Tast DK-CPR nr.  Når medarbejderen med det fiktive CPR nr. er søgt frem kan der laves et CPR-
skifte. 

 

Fremsøg her efter medarbejderen i Auhra og færdiggør registreringen 

 

Vælg ansvarsområde: HR Bruger 

Menu: Medarbejderadministration 

Fremsøg medarbejderen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vælg: Særlige oplysninger  

Vælg: Arbejds- og opholdstilladelse 

Sæt Startdato og Slutdato for Arbejdstilladelsen 

Gem 

 

 

 

 

 



GENANSØGNING AF ARBEJDSTILLADELSE  

 

Fremsøg medarbejderen 

Vælg: Særlige oplysninger  

Vælg: Arbejds- og 
opholdstilladelse 

Tast en ny registrering 

Klik OK og Gem 

 

 

Når den nye arbejdstilladelse er givet 

 

Vælg: Særlige oplysninger  

 

Vælg: Arbejds- og opholdstilladelse 

Sæt Startdato og Slutdato for Arbejdstilladelsen 

 

 

 

 

 

ANDRE REGISTRERINGER 

 

Det kan være hensigtsmæssigt at registrere udløbsdato på opholdstilladelse og udløbsdato på pas.   

F. eks. ved en genansøgning vil man kunne tjekke om perioden hænger sammen med 
opholdstilladelsen og gyldighed på pas – eller medarbejderen skal forny dem. 

   


