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Københavns og Aarhus Kommuner har i de to kommuners ansøgning om at blive
frikommune-netværk under temaet "Forenkling af borgernes ind- og udrejseregistrering i CPR" tilkendegivet en række ønsker vedrørende registrering i CPR af udrejse.
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Økonomi- og Indenrigsministeriet skal som ressortmyndighed for CPR-loven oplyse, at
det ønskede efter ministeriets opfattelse i vidt omfang allerede er muligt inden for de
gældende regler ved anvendelse af den nedenfor beskrevne fremgangsmåde. CPRsystemet indeholder endvidere mulighed for teknisk understøttelse heraf.
Det fremgår af reglerne om anmeldelse af udrejse i CPR-loven, jf. lovbekendtgørelse
nr. 5 af 9. januar 2013, at enhver, som fraflytter til udlandet, skal anmelde fraflytningen
til bopælskommunen inden udrejsen. En udrejse kan som udgangspunkt anmeldes til
bopælskommunen på et hvilket som helst tidpunkt, men kommunen kan nægte at
modtage en udrejsemeddelelse tidligere end 4 uger før den angivne udrejsedato.
Hvis en udrejse, der er anmeldt til kommunen, opgives, skal borgeren straks orientere
kommunen herom. Når en udrejse er registreret i CPR, kan denne, herunder datoen
for udrejsen, kun ændres, hvis det over for kommunen dokumenteres, at de registrerede oplysninger er forkerte.
Kommunen kan efter ministeriets vurdering inden for gældende lovgivning indrette
sagsbehandlingen af udrejseregistrering i CPR således, at kommunen i forbindelse
med behandlingen af borgerens anmeldelse af indrejse samtidig behandler og registrerer oplysning om en forventet udrejsedato i CPR for den pågældende, jf. afsnittet
umiddelbart nedenfor.
CPR-systemet indeholder på nuværende tidspunkt flere muligheder for rent teknisk at
understøtte en sådan registrering af oplysning om en forventet udrejsedato, idet kommunerne i systemet kan registrere en fremtidig udrejse i CPR’s venteregister med en
hændelsesdato, der ligger op til 1 år fra registreringsdatoen, og der kan noteres oplysning om den forventede udrejse i CPR’s kommunale notatfelter med mulighed for
advis herom før notatets udløb.
Registrering af en udrejse i CPR er en forvaltningsretlig afgørelse med de deraf følgende retssikkerhedsmæssige garantier for borgeren. Registrering af en udrejse i
CPR kan derfor alene ske, hvis borgeren selv har anmeldt dette, eller kommunen har
truffet en afgørelse herom, som borgeren kan påklage til ministeriet.
Ministeriet finder, at både hensynet til at sikre korrekte data i CPR og borgerens retssikkerhed kan sikres ved de to nedenstående løsningsmodeller.
1. Såfremt borgeren i forbindelse med borgerens anmeldelse af indrejse og deraf følgende bopælsregistrering i CPR selv ønsker at anmelde udrejse, er det ministeriets
opfattelse, at kommunen senere på udrejsetidspunktet som udgangspunkt kan registrere udrejsen i CPR uden videre. En registrering af den anmeldte udrejse er en be-

gunstigende forvaltningsakt fra kommunen, hvorved den tidligere anmeldte flytning
accepteres af kommunen.
Ligger udrejsedatoen mere end et år ude i fremtiden, er det dog ministeriets opfattelse, at kommunen vil være forpligtet til at undersøge sagen inden den endelige registrering af udrejsen, f.eks. ved at udsende en påmindelse til borgeren om den anmeldte udrejse. Borgeren kan herefter oplyse, om vedkommende fortsat agter at udrejse
eller meddele eventuelle ændringer i forhold til udrejsedatoen.
Får kommunen på anden vis en formodning om, at vedkommende ikke udrejser på
den anmeldte dato, kan kommunen ligeledes ikke registrere den anmeldte udrejse i
CPR, men skal behandle sagen efter de almindelige regler i CPR-loven for at sikre
korrekt registrering i CPR.
Kommunen skal sikre, at borgeren ved anmeldelsen af den forventede udrejse modtager relevant og forståelig information fra kommunen, herunder bl.a. om konsekvenser ved udrejseregistrering og om borgerens pligt til at meddele sin bopælskommune,
hvis der sker ændringer i forhold til borgerens udrejseplaner. Kommunen skal i den
forbindelse sikre sig, at borgeren er bekendt med, at vedkommende ikke har pligt til at
anmelde udrejsen på dette tidspunkt.
Det er den aktuelle bopælskommune på udrejsetidspunktet, der endeligt kan behandle
spørgsmålet om og registrere en anmeldt udrejse i CPR. Flytter vedkommende person
til en anden kommune, end den kommune, som i forbindelse med indrejsen i CPR har
registreret oplysningen om den anmeldte udrejsedato, vil der derfor skulle etableres
passende procedurer for behandling af denne oplysning i udrejsekommunen, således
at udrejsekommunen tager stilling til den anmeldte udrejse inden registrering.
2. Såfremt borgeren ikke ønsker at anmelde en fremtidig udrejse i forbindelse med
anmeldelsen af indrejsen, er det ministeriets opfattelse, at kommunen alligevel kan
registrere oplysning om en forventet udrejsedato i CPR på baggrund af kommunens
forventning om, at borgeren udrejser samme dag, som borgerens opholdstilladelse
udløber.
Borgeren bør også her modtage relevant og forståelig information fra kommunen om
bl.a. den forventede udrejsedato, om pligten til at anmelde udrejse og om konsekvenserne ved udrejseregistrering.
Kommunen skal imidlertid i en sådan situation sikre, at udrejsen ikke registreres i
CPR, uden at kommunen forinden har været i kontakt med borgeren herom.
Bopælskommunen skal derfor forud for den forventede udrejsedato anvende fremgangsmåden i CPR-lovens § 11 og sende en agterskrivelse til borgeren, hvori der
redegøres for, at kommunen agter at registrere vedkommende som udrejst i CPR og
fra hvilken dato. Medmindre borgeren accepterer at blive registreret som udrejst, skal
kommunen efterfølgende træffe en afgørelse om udrejseregistrering og meddele klagevejledning til borgeren, da der i sådanne tilfælde vil være tale om en tvangsregistrering, som er bebyrdende for borgeren.
Eventuelle spørgsmål til ovenstående kan rettes til Økonomi- og Indenrigsministeriets
CPR-kontor, og der vil endvidere efter ønske kunne aftales et møde mellem kommunerne og CPR-kontoret vedrørende de tekniske muligheder.
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