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Orienteringsbrev nr. 2020/5 om ændringer af CPR-loven
Folketinget har den 3. december 2020 vedtaget forslag til lov om ændring af CPR-loven (Tildeling af personnummer til færinger, udlevering af oplysninger om til- og fraflytning til almene boligorganisationer m.v., ændring af reglerne for behandling af sager om bopælsregistrering af børn m.v.). Lovforslaget forventes at træde i kraft den 1.
januar 2021. Det vedtagne lovforslag kan ses her: https://www.ft.dk/ripdf/samling/20201/lovforslag/l14/20201_l14_som_vedtaget.pdf
Af hensyn til kommunernes arbejde med systemtilretning med henblik på med virkning fra den 1. januar 2021 at kunne håndtere den nedenfor under punkt 1 beskrevne
ændring af CPR-loven orienteres ved dette brev allerede forud for lovens stadfæstelse
og ikrafttræden om de nye regler.

1. Ændring af partshøringsproceduren ved anmeldelse af flytning for et barn
til et krisecenter
I de gældende bestemmelser i CPR-lovens § 13, stk. 2 og 3, er der fastsat særlige partshøringsprocedurer i sager om anmeldelse af flytning for et barn.
I CPR-lovens § 13, stk. 2, er det således bestemt, at inden registreringen af en flytning
for et barn, der hidtil har haft fælles bopæl med begge forældre, skal der gives en ikke
medflyttende forælder mulighed for at udtale sig, hvis vedkommende ikke over for
kommunen har accepteret den anmeldte flytning. Tilsvarende gælder inden registreringen af en flytning for et barn, som hidtil har haft fælles bopæl med den ene af forældrene, hvis denne forælder ikke flytter med og heller ikke over for kommunen har accepteret den anmeldte flytning.
I CPR-lovens § 13, stk. 3, 1. pkt., er det bestemt, at hvis der samtidig med anmeldelsen
af en flytning, der er omfattet af stk. 2, anmodes om navne- og adressebeskyttelse efter
CPR-lovens § 28 på barnets tilflytningsadresse, må den anmeldte tilflytningsadresse
og -kommune ikke oplyses til den ikke medflyttende forælder under sagens behandling, herunder i den endelige afgørelse. I CPR-lovens § 13, stk. 3, 2. pkt., er bestemt, at
samme forhold gør sig gældende, hvis et barn har særlig adressebeskyttelse efter CPRlovens § 6, stk. 8, 1. eller 3. pkt.
Ved det vedtagne lovforslags § 1, nr. 6 og 7 ændres CPR-lovens § 13, stk. 3, 2. og 3
pkt., idet det bestemmes, at den særlige partshøringsprocedure i CPR-lovens § 13, stk.

3, skal følges ved enhver anmeldelse af flytning for et barn til et krisecenter. Derved
vil adressen på krisecenteret ikke blive oplyst til den ikke medflyttende forælder under behandlingen af den anmeldte flytning, ligesom det i en situation, hvor der anmeldes flytning til et krisecenter i en anden kommune, vil være fraflytningskommunen, der behandler sagen og træffer afgørelsen om den anmeldte flytning.
Kommunerne vil selv skulle tilrettelægge sagsgangen ved at registrere krisecentrenes
adresser i det kommunale system, E-flyt, som er det system, der anvendes ved digital
anmeldelse af flytning, og som kommunerne er dataansvarlige for, med henblik på
med virkning fra den 1. januar 2021 at kunne udfinde de adresser, hvor der i
forbindelse med en flytteanmeldelse i den beskrevne situation skal iværksættes den foreslåede særlige partshøringsprocedure. Det vil være relevant i forhold til adresser,
som huser krisecentre efter servicelovens § 109 og § 110 (lovbekendtgørelse nr. 1287 af
28. august 2020 af lov om social service).

2. Registrering af almindelig navne- og adressebeskyttelse for en periode på
100 år samtidigt med enhver iværksættelse af særlig adressebeskyttelse
Efter CPR-lovens § 6, stk. 6 og 8, har visse særligt truede persongrupper mulighed for
at blive registreret som værende uden fast bopæl i CPR, selv om de reelt har en bopæl
eller et fast opholdssted, såkaldt særlig adressebeskyttelse.
Den særlige adressebeskyttelse efter CPR-lovens § 6, stk. 6 og 8, vil - for at yde en reel
beskyttelse i henhold til de gældende regler - skulle kombineres med den almindelige
navne- og adressebeskyttelse efter CPR-lovens § 28. I modsat fald vil oplysning om
navnet på bopælskommunen kunne blive udleveret til private fra CPR.
Ministeriet har imidlertid konstateret, at der ikke altid registreres almindelig navneog adressebeskyttelse samtidig med, at en person registreres som værende uden fast
bopæl som følge af iværksættelse af den særlig adressebeskyttelse. Dette medfører risiko for, at oplysning om navnet på opholdskommunen udleveres til private fra CPR.
Ministeriet har herudover konstateret, at der i nogle tilfælde, hvor der er blevet registreret almindelig navne- og adressebeskyttelse samtidigt med iværksættelse af den
særlige adressebeskyttelse, alene er fastsat den almindelige et-årige navne- og adressebeskyttelse, som bortfalder automatisk. Borgeren skal i en sådan situation selv sørge
forlængelse heraf, hvilket er uhensigtsmæssigt.
Ved det vedtagne lovforslags § 1, nr. 11 og 12 pålægges det på den baggrund kommunerne med virkning fra den 1. januar 2021 at registrere almindelig navne- og adressebeskyttelse samtidig med enhver iværksættelse i CPR af særlig adressebeskyttelse
efter CPR-lovens § 6, stk. 6 og 8, og det fastlægges, at den almindelige navne- og
adressebeskyttelse i en sådan situation skal registreres for en periode på 100 år.
Det pålægges herudover kommunerne at fastsætte længden af den almindelige
navne- og adressebeskyttelse efter reglerne i CPR-lovens § 28, stk. 1, 2. pkt., ved en
ophævelse af den særlige adressebeskyttelse.

3. Øvrige ændringer af CPR-loven uden direkte betydning for kommunernes
opgavevaretagelse
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Ved det vedtagne lovforslags § 1, nr. 17 tilvejebringes ved indsættelse af et nyt stykke 2
og 3 i CPR-lovens § 39 hjemmel til, at visse private udlejere henholdsvis almene boligorganisationer fra Social- og Indenrigsministeriet løbende kan få oplysninger fra CPR
om til- og fraflytninger for alle eller nærmere bestemte boliger tilhørende den private
udlejer eller den almene boligorganisation. Oplysningerne stilles til rådighed gennem
en digital løsning, som Social- og Indenrigsministeriet udvikler.
Ved det vedtagne lovforslags § 1, nr. 1 tilvejebringes herudover hjemmel til, at danske
statsborgere bosat på Færøerne kan få tildelt et administrativt personnummer hos
Rigsombudsmanden på Færøerne. Der tilvejebringes ved det vedtagne lovforslags § 1,
nr. 16 endvidere klar hjemmel til videregivelse af oplysninger fra CPR til færøske myndigheder til brug for de færøske myndigheders sagsbehandling.
Der henvises i øvrigt til det vedtagne lovforslag, som kan tilgås via ovenstående link.

Med venlig hilsen
Birgitte Mikkelsen
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