CPR-KONTORET

April 2009

Udviklingen på CPR-området i de seneste 20-25 år frem til 2009

Forord
CPR-systemet havde den 2. april 2008 været i drift i 40 år. Men historien begyndte i virkeligheden for
nu 85 år siden i 1924. Her blev grundlaget for CPR skabt med vedtagelsen af en folkeregisterlov,
som indførte kommunale folkeregistre i Danmark. Det var en ændring af denne lov fra 1924, der
dannede basis for CPR’s etablering som et centralt statsligt register i 1968.
Folkeregistreringens første 75 år frem til 1999 er beskrevet af specialkonsulent, cand.jur. Hanne
Willumsen i 1999 i ”Folkeregistrering 75 år i 1999”, mens CPR’s tilblivelse og udvikling i de første år
frem til 1991 er beskrevet af direktør, cand.jur. Henrik Nielsen i ”CPR - Danmarks Folkeregister”.
I det følgende tages tråden op fra disse to beskrivelser om henholdsvis folkeregistreringen og CPR.
Der vil derved - sammen med de to nævnte publikationer - foreligge en opdateret beskrivelse af udviklingen frem til foråret 2009.
Beskrivelsen er i første række møntet på nuværende og fremtidige medarbejdere på CPR-området.
Men også andre, som har interesse for udviklingen indenfor CPR-området, kan formentlig få nytte af
at læse den.
Undertegnede har haft frie hænder til at udarbejde beskrivelsen, som er afsluttet primo april 2009.
CPR-kontoret kan derfor ikke nødvendigvis forventes at dele enhver betragtning og vurdering heri.

April 2009

Torben Jerlach
Konsulent, cand.polit.
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1. Indledning
Ved CPR-systemets 40 års jubilæum den 2. april 2008 kunne det fastslås, at CPR – også i en international målestok – er et unikt register, som udgør et helt grundlæggende fundament for en smidig og effektiv administration i den offentlige og private sektor.
Personnumret er den entydige nøgle, der gør det muligt at sammenholde og ajourføre personoplysninger på tværs af en lang række både offentlige og private IT-systemer.
Det var ved 40 års jubilæet i 2008 forventningen, at CPR også fortsat ville have en central placering
og helt afgørende position i Danmarks IT- infrastruktur.
Denne beskrivelse omtaler alene de allervigtigste forhold og begivenheder, der i særlig grad kan
medvirke til at give et billede af udviklingen på CPR-området i de seneste 20 - 25 år og frem til
2009.
Der har været tale om en periode med en rivende udvikling på CPR-området, som har betydet, at
det især af hensyn til omfanget af beskrivelsen har været nødvendigt med en begrænsning af emnerne.
Beskrivelsen omtaler bl.a. væsentlige lovændringer og systemomlægninger, brugen af CPRsystemet, CPR’s rolle i digitalisering af forvaltningen samt de teknologiske udfordringer i forbindelse
med portabilitet, forenkling og konsolidering, som CPR-systemet lige nu står overfor.

2. CPR-kontoret
CPR-kontorets historie trækker spor helt tilbage til 1. februar 1965, hvor ”Sekretariatet for Personregistrering” blev etableret under Indenrigsministeriet med den opgave at forestå planlægning og etablering af CPR-systemet. Fra oktober 1981 ændredes betegnelsen fra Sekretariatet for Personregistrering til ”Indenrigsministeriet, Afdelingen for Personregistrering”.
Denne betegnelse blev bibeholdt til 1991, hvor navnet blev ændret til ”CPR-kontoret”, som - efter
direktør Henrik Nielsens pensionering i foråret 1991 - herefter indgik som et kontor i Indenrigsministeriets departement under ledelse af kontorchef, cand.polit. Torben Jerlach og med konsulent og ITchef Jørgen Østrup Møller som souchef.
Sekretariatet for Personregistrering startede i sin tid i 1965 med at have lokaler i Frederiksgade som
senere blev suppleret med lokaler i Toldbodgade – begge adresser i København K. I marts 1979
flyttede man til Trommesalen 2, 1614 København V. for pr. 1. januar 1987 at flytte til Stockholmsgade 27, København Ø.
Kortere tid herefter nemlig i december 1991 flyttede CPR-kontoret – sammen med andre enheder fra
Indenrigsministeriet - til Datavej 20 i Birkerød i den bygning, som siden 1970 havde huset Statsskattedirektoratet.
Pr. 1. november 2005 overtog kontorchef, cand.jur. Carsten Grage ledelsen af CPR-kontoret - fortsat
med konsulent og IT-chef Jørgen Østrup Møller som souchef - i forbindelse med, at Torben Jerlach
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maj 2009.
Pr. 1. februar 2007 flyttede CPR-kontoret til Slotsholmen – i første omgang til Slotsholmsgade 12 –
og fra 1. februar 2008 til Slotsholmsgade 10.
Nærværende beskrivelse dækker således perioden fra 1991, hvor navnet CPR-kontoret opstod og
CPR-kontoret flyttede til Birkerød, og frem til 2009, hvor CPR-kontoret er lokaliseret på Slotsholmen.
CPR-kontoret varetager dels opgaverne med CPR’s drift, vedligeholdelse, udvikling samt levering af
CPR’s data til offentlige myndigheder og den private sektor, dels opgaverne i forbindelse med CPRlovgivningen, herunder folkeregistreringsreglerne vedrørende bopælssager m.v.
Administrationen af CPR-lovgivningen og bopælssagerne var i perioden juni 2001 til januar 2007
udskilt fra CPR-kontoret og blev varetaget fra Slotsholmen i andre kontorer i ministeriets departement, men kom igen tilbage til CPR-kontoret, da CPR-kontoret flyttede til Slotsholmen pr. 1. februar
2007.
Igennem alle årene har CPR-opgaven ligget under Indenrigsministeriets ressort – fra november
2001 dog benævnt som Indenrigs- og Sundhedsministeriet, som efter valget i november 2007 blev
opsplittet, hvor den indenrigsministerielle del, herunder CPR-kontoret, pt. indgår i Indenrigs- og Socialministeriet, som blev dannet ved en ressortomlægning pr. 7. april 2009.

3. Helt nyt CPR-system og nye funktioner i 1990’erne
Henrik Nielsen sluttede sin beretning ’CPR – Danmarks Folkeregister’ i foråret 1991 med en status
for CPR-systemet, hvor der blev nævnt en række planlagte fornyelser. Disse blev hurtig en realitet,
idet CPR-kontoret idriftsatte et teknologisk fornyet og moderniseret CPR-system den 1. oktober
1991.
Ajourføringen af det gamle system blev stoppet fredag den 20. september 1991, kl. 18.00, hvorefter
CPR blev omlagt af I/S Datacentralen af 1959 – nu CSC Danmark A/S - til det nye system i perioden
frem til og med mandag den 30. september 1991.
I omlægningsperioden kunne CPR’s terminalbrugere søge og foretage opslag i det gamle CPRsystem, således som dette var ajourført pr. 20. september 1991, mens leverancerne af udtræk fra
CPR til ajourføring af persondata hos andre offentlige myndigheder og private virksomheder var totalt stoppet i denne periode.
Tirsdag den 1. oktober 1991 var det nye CPR-system fuldt etableret, hvorefter der i første omgang
blev åbnet for folkeregistrene og nogle få terminalbrugere til CPR’s nye terminalsystem. Samtidig
overgik nogle få udtræksbrugere til dataleverancer fra det nye system, bl.a. Kommunedatas P-Datasystem.
I den efterfølgende periode frem til fredag den 1. november 1991 gennemførtes en gradvis omlægning af CPR’s terminalbrugere til brug af det nye system og CPR’s udtrækskunder til at modtage
data fra det ny system.
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1991. Dette stillede helt ekstraordinært store krav til de kommunale folkeregistre, som skulle holde
begge systemer fuldt opdaterede i hele perioden.
Dels skulle folkeregistrene hurtigst muligt efter 1. oktober 1991 indrapportere alle de ændringer til
CPR, som havde hobet sig op fra 20. september 1991, hvor ajourføringen af det gamle system blev
stoppet, både til det gamle og det nye system. Dels skulle de løbende ajourføre begge systemer
med de ændringer, som tilgik folkeregistret fra 1. oktober til 1. november 1991. Og ikke nok med det,
men folkeregistrene skulle også sørge for at en ændring til CPR’s dataindhold indberettedes på
samme dag til begge systemer. Dette foretog CPR-kontoret dagligt en maskinel kontrol af.
Fredag den 3. november 1991 anvendte alle terminalbrugere det nye CPR-system, hvorfra også alle
udtræk blev leveret. Først da kunne hele det gamle CPR-system lukkes ned.
Der var tale om en total udskiftning af hele CPR-systemet. Der var i realiteten tale om et ’Big Bang’,
hvor der ikke var nogen plan B, hvis plan A måtte vise sig at fejle. Udskiftningen skulle således lykkes i ’første forsøg’. Og det lykkedes helt som forventet – så CPR ikke kom med på listen over kuldsejlede store offentlige IT-projekter i 1990’erne!
Det var således en særdeles kritisk operation, hvor fundamentet herfor var skabt gennem en meget
omfattende planlægning, test m.v. gennem lang tid i et snævert samarbejde med CPR’s ITleverandør Datacentralen (nu CSC), repræsentanter for de kommunale folkeregistre og Kommunedata samt en tæt kontakt til CPR’s øvrige brugere i den offentlige og private sektor, som alle fik omlagt deres dataleverancer i forbindelse med introduktionen af det nye CPR-system.
Forberedelserne til det moderniserede CPR-system startede allerede helt tilbage i 1987, hvor der
skete en opsamling af alle de forslag og ideer, som navnlig var fremkommet fra folkeregistrene gennem årene på grundlag af disses praktiske erfaring med CPR.
I 1988 valgtes den tekniske løsning (databasesystemet DB2, programmeringssproget Natural og
telestyringssystemet CICS), som dengang ansås mest velegnet til den teknologiske fornyelse af
CPR-systemet. Faktisk er det databasen fra dengang, som med nogle ændringer, fortsat benyttes i
dag (2009).
I 1989 blev det endelige indhold af den 1. version af det moderniserede CPR-system fastlagt. Konstruktionen af IT-systemet blev påbegyndt i efteråret 1989 og selve udviklingsarbejdet afsluttedes i
1991.
Det bør i forhold til, at der var tale om en total systemudskiftning, nævnes, at der ikke blev tilført ekstra bevillinger til arbejdet, hvorfor en del nye faciliteter bl.a. derfor ikke var med fra starten, men først
kom i de følgende år.
Til støtte for arbejdet med udformningen af systemet var der nedsat en arbejdsgruppe bestående af
et antal medarbejdere fra udvalgte folkeregistre. Dette skulle sikre – og det gjorde det også – CPRsystemets anvendelighed og brugervenlighed i folkeregistrene gennem bistand, råd og ideer fra disse repræsentanter, der tillige var med i den afsluttende brugertest af de hændelser, opslag og søgninger, som systemet kom til at indeholde. Det var faktisk sådan, at arbejdsgruppens folkeregistermedlemmer - og CPR-kontoret - kunne teste det ny systems funktioner med fuldt dataindhold for alle
de i CPR registrerede personer i en særlig testudgave af CPR i næsten et halvt år frem mod september 1991. Dette var bl.a. medvirkende til at der kunne foreligge et næsten fejlfrit system fra starten.
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nævnes, at samtlige daglige ændringsudtræk fra CPR samt diverse engangsudtræk fra CPR til offentlige myndigheder og private blev omprogrammeret samtidig med, at dataindhold m.v. blev ændret. Samtlige udtrækskunder skulle således have omlagt deres egne IT-systemer, så de var klar til
at modtage data fra det ny CPR-system i løbet af oktober måned 1991 i forbindelse med den gradvise overgang.
Det ny CPR-system, der blev idriftsat i oktober 1991, gav en hel række – store og små - forbedringer
og nye faciliteter, hvoraf kun de allervigtigste skal nævnes her:


En total teknisk fornyelse af CPR-systemet.



På grundlag af den etablering af direkte terminalopkobling af de kommunale folkeregistre til
CPR-systemet, som var blevet gennemført i perioden 1984 til 2000, skete al indberetning fra
folkeregistre direkte ved anvendelse af CPR’s online-ajourføringssystem – i stedet for som
tidligere ved indberetning til Kommunedata med efterfølgende natlig overførsel af data til
CPR, således at der nu var tidstro opdatering af CPR fra alle kommunale folkeregistre, dvs.
så snart en ændring til CPR er indberettet er den tilgængelig for CPR’s brugere.



Dataindholdet blev forbedret, herunder med enkelte nye felter og historiske oplysninger for
adresser, navne og civilstande, mens feltlængde og -indhold for en række felter blev ændret.



Nye og forbedrede søgemuligheder, hvor der dog først i marts 1993 blev givet adgang til
navnesøgning.



Afskaffelse af kravet om manuelle kartoteker i folkeregistrene, hvorefter al kommunikation
mellem folkeregistrene og CPR sker elektronisk, dvs. digitalisering af folkeregistreringsområdet længe før ordet ’digitalisering’ blev en overskrift i offentlig IT-udvikling og drift.

Den første tid umiddelbart efter idriftsætningen af CPR i oktober 1991 blev for størstedelens vedkommende benyttet til at afhjælpe diverse småfejl og uhensigtsmæssigheder, som uvægerligt vil
være forbundet med introduktionen af et helt nyt system. Samtidig blev en del forslag om ændringer,
som fremkom fra brugerside, også gennemført.
I forbindelse med idriftsætningen af det ny CPR-system pr. 1. oktober 1991 opstod der problemer for
nogle kommuner ved indrapporteringen til CPR vedrørende personer med bopæl på veje med et
vejnavn, som forekom mere end én gang i samme kommune, f.eks. hvis ”Kirkevej” forekom to steder
i kommunen, hvilket var et levn fra før kommunesammenlægningerne i 1970. Det var i strid med
lovgivningen om BBR, hvis der var mere end én vej med samme navn i samme kommune, så dette
princip var lagt til grund for programmeringen af det ny CPR-system.
Men virkeligheden var en ganske anden, idet der var lidt over 100 af landets godt 100.000 veje, som
ikke levede op til dette princip. Det viste sig dengang umuligt at få ministergodkendelse af, at lovgivningen på dette lille punkt også skulle håndhæves. Selvfølgelig ville det også umiddelbart være
uhensigtsmæssigt for borgere og virksomheder, hvis deres vejnavn ændres.
CPR-kontoret måtte derfor i maj 1992 ændre CPR’s programmer, således at det – i hvert fald i relation til CPR og indrapporteringen hertil – ikke længere var et krav, at samme vejnavn ikke må forekomme for flere veje i samme kommune. Problemet var således løst i forhold til CPR for en længere
årrække, men dukkede igen op i langt større skala i forbindelse med kommunalreformen pr. 1. januar 2007, hvor kommunerne skulle sammenlægges til kun 98 kommuner, jf. omtalen heraf i afsnit 15.
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Det vil føre for vidt her i denne beskrivelse at komme ind på alle disse. Til illustration af omfanget
kan oplyses, at der i CPR’s udviklingsplan for 1993-1995 var omtalt langt over 100 aktiviteter: Dette
giver dog ikke et fuldt dækkende billede af det samlede videreudviklingsomfang i disse år, men illustrerer på ganske glimrende vis, at det kræver et fortsat løbende videreudviklingsniveau af en betydelig størrelse i forbindelse med CPR-systemet for hele tiden at kunne leve op til nye krav fra brugere og den teknologiske udvikling.
Med det skal dog nævnes, at det var i denne periode, at CPR’s Servicesystem (SES) blev udviklet
og taget i brug med henblik på at holde styr på alle CPR’s kunder, deres udtræk og terminalforhold
samt at sikre en solid og sikker produktionsafvikling af udtræk til kunderne hver aften.
Det var også i midten af 1990’erne, at CPR-kontoret med hjemmel i registerforskrifter for CPRregistret kunne give adgang for erhvervsvirksomheder til via elektronisk selvbetjening at rette elektroniske enkeltforespørgsler til CPR på linje med, hvad der var hjemmel til i folkeregistreringsloven
for alle private at få besvaret ved henvendelse i folkeregistrene. Erhvervsvirksomhederne fik herved
en lettere adgang til at få besvaret adresseforespørgsler, og folkeregistrene slap for denne opgave.
I den samme periode midt i 1990’erne udvidede CPR-kontoret gennem særlige registerforskrifter
med hjemmel i folkeregistreringsloven adgangen for erhvervsvirksomheder til at få leveret udtræk fra
CPR vedrørende personer. Hidtil havde det været et krav, at virksomhederne skulle kunne identificere de enkelte personer via personnummer. Udvidelsen betød, at denne identifikation også kunne ske
ved hjælp af navne og adresser/fødselsdatoer. Dette gjorde det muligt for erhvervsvirksomheder,
som ikke lovligt efter lov om private registre kunne indsamle og registrere personnumret for kunder
m.v., alligevel at få ajourført deres navne- og adresseoplysninger via udtræk fra CPR.
4. Nyt CPR-tegnsæt i 1997
CPR-systemet anvendte fra starten i 1968 et ret begrænset tegnsæt ny-EBCDIC med 30 store bogstaver (A-Å) samt Ü (populært sagt ’tysk Y’). Dette gav anledning til, at det ikke var muligt i alle tilfælde at stave borgernes navne korrekt i CPR-systemet, idet der manglede bl.a. ö, ä, é m.v.
Det var utilfredsstillende for borgerne og gav naturligvis gennem årene anledning til stadige klager.
Og enkelte borgere kunne ikke forstå, at CPR-kontoret ikke blot kunne ændre tegnsættet så lige
netop deres navn kunne staves korrekt.
Isoleret betragtet ville CPR-systemet godt kunne omlægge sit tegnsæt, men det ville kræve, at alle
CPR’s brugere i den offentlige og private sektor også var klar hertil, således at det også for dem var
muligt at bruge nye tegn, således at disse ikke blev udskrevet som ’>’ eller som andre mærkelige
tegn i stedet. Folkeregistrenes terminaludstyr skulle også kunne indberette de eventuelle nye specielle bogstaver til CPR.
Helt frem til 1993 var det nødvendigt at vejlede CPR’s terminalbrugere om eventuelle problemer med
at få vist og udskrevet Û i forbindelse med CPR’s terminalsystem. Samme bogstav gav også problemer i forbindelse med produktionen af de plastsygesikringsbeviser, der på sundhedsområdet blev
introduceret og udstedt i 1993 som magnetstribekort.
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CPR-kontoret undersøgte i 1995 de standarder som fandtes på området med henblik på at finde et
tegnsæt for CPR, som kunne være fremtidssikret. Undersøgelsen omfattede bl.a. fastlæggelse af
tegnsæt repertoire og sorteringsrækkefølge, krav til perifert udstyr, særlig information til folkeregistrene og undersøgelse af deres udstyr, ændring af øvrige kunders applikationer samt plan for den
praktiske indførelse af den valgte løsning og konverteringen til det valgte tegnsæt.
Disse aktiviteter resulterede i, at det i 1996 blev besluttet, at CPR fra 2. april 1997 overgik til et nyt
tegnsæt – code page 277 med i alt 114 små og store bogstaver, dvs. at CPR kunne håndtere næsten alle specielle nationale bogstaver i europæisk sprog, som anvender det latinske alfabet.
CPR-kontoret skrev i maj 1997 til de 30.000 personer, som i CPR havde en markering for ikkekorrekt stavemåde. Men der var nok endnu flere, som ikke var stavet korrekt, men som ikke havde
en sådan markering i CPR. Disse kunne CPR-kontoret ikke kontakte om de nye stavemuligheder.
Under alle omstændigheder måtte borgeren selv henvende sig til folkeregistret med behørig dokumentation for navnets korrekte stavemåde for at få navnet ændret i CPR.
I flere år efter overgangen til nyt tegnsæt var der CPR-udtrækskunder, som fik deres dataleverancer
omdannet til gammelt tegnsæt forinden leveringen fra CPR. Dette illustrerer, at en sådan omlægning
nødvendigvis må tage tid og ikke blot fra den ene dag til den anden kan indføres alle steder.
I dag er code page 277 udbredt brugt inden for såvel den offentlige forvaltning og den private sektor
– og benævnes nu ofte som ”CPR’s tegnsæt” og betragtes som en ”de facto standard” i Danmark!
5. Håndhævelsen af forbudet om helårsbeboelse i sommerhusområder
Spørgsmålet om håndhævelse af planlovens forbud mod helårsbeboelse i sommerhusområder var
genstand for overvejelser og drøftelser i en meget lang periode helt tilbage fra 1980’erne.
Der har gennem tiden været mange behjertede forslag om løsninger, som skulle dæmme op mod
ulovligheder på dette område. I de fleste tilfælde blev sådanne forslag bragt i spil uden hensyntagen
til folkeregistreringslovens grundlæggende princip om, at hovedformålet med bopælsregistreringen
var at afspejle de faktiske forhold, således at enhver skal folkeregistreres på sin bopæl eller i mangel
af en sådan på det faste opholdssted.
Det gælder f.eks. et forslag fra KL fra 1995 om, at det skulle præciseres i lovgivningen, at det ikke
skulle være muligt at tilmelde sig en sommerhusadresse i vinterhalvåret, med mindre kommunen har
givet dispensation hertil.
Den 1. januar 1999 trådte en ændring af lov om planlægning (lov nr. 1022 af 23. december 1998 stoploven) i kraft med henblik på at skabe en effektiv håndhævelse af forbudet mod ny helårsbeboelse i boliger i sommerhusområder m.v. Herefter skulle kommunerne påbyde enhver, der bliver registreret med ulovlig bopæl i et sommerhus, at fraflytte sommerhuset og inden 14 dage dokumentere,
at fraflytning er sket. Lovændringen berørte også CPR-systemet, der blev inddraget i håndhævelsen,
idet der samtidig med meddelelse af sådant påbud til en person skulle ske registrering af flyttepåbudet i CPR. Registrering af påbudet skulle igen slettes i CPR, når påbudet var efterkommet.
Den ny ordning stillede også ekstra krav til folkeregistrenes kontrol af, om det anmeldte svarer til det
faktiske, når der forelå flytteanmeldelser fra personer med flyttepåbud registreret i CPR i forbindelse
med en registrering i et sommerhus, således at proformaflytninger ikke slap igennem, og borgeren
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fiktiv adresse registreret i CPR.
Flytte- og dokumentationspåbudet fra planlovsændringerne i 1999 er et eksempel på et hensigtsmæssigt og velgennemtænkt samspil mellem en særlovgivning og folkeregistreringen, som løser
problemet med ulovlige sommerhusbeboelser i sommerhusområderne uden at sætte de generelle
principper for bopælsregistreringen i CPR over styr.

6. CPR og udlændingeområdet
Efter at CPR-kontoret i nogle år havde afventet Udlændingestyrelsens ibrugtagning af Udlændingeregistret blev det fra 9. juni 1997 pålagt folkeregistrene ved registrering af indrejse, genindrejse og
genfinding for ikke nordiske statsborgere, hvor registreringen sker på grundlag af en opholdstilladelse, samtidigt at indberette Udlændingestyrelsens journalnummer (udlændingenummer) til CPR.
Oplysning om ’udlændingenummer’ måtte efter henstilling fra det daværende Registertilsyn ikke registreres i CPR, men skulle alene overføres til Udlændingeregistret sammen med det tildelte/gældende personnummer og øvrige aktuelle CPR-oplysninger for den pågældende.
Baggrunden for denne ordning var, at en forudsætning for en effektiv administration på udlændingeområdet, herunder en bedre statistisk belysning af centrale udlændingepolitiske emner, er en korrekt
kobling i Udlændingeregistret af Udlændingestyrelsens journalnummer (udlændingenummer) og
personnumre.
Folketinget vedtog i juni 1998 den såkaldte ’udlændingepakke’, der i forhold til CPR og folkeregistreringen betød, at der i CPR skulle registreres dels opholdsgrundlag efter udlændingelovgivningen og
dels - som led i integrationen - oplysninger om boligplacering for flygtninge.
Registreringen af opholdsgrundlag i CPR skete ved direkte maskinel overførsel fra Udlændingestyrelsens Udlændingeregister til CPR. Oplysninger om den første registrering af flygtninge (boligplacering), som fik opholdstilladelse, skete ligeledes på foranledning af Udlændingestyrelsen på en særlig
vejkode 9947 i den kommune, som af Udlændingestyrelsen var udpeget til at overtage integrationsansvaret for den pågældende flygtning, herunder efterfølgende for at den pågældende fik en egentlig bolig.
Indberetning og overførsel af udlændingenummer koblet til personnummer samt registrering af opholdsgrundlag og boligplacering nødvendiggjorde tekniske ændringer i CPR-systemet.
Udlændingestyrelsen etablerede i januar 2003 en Udlændingeinformationsportal (UIP), der bl.a. gav
elektronisk adgang for kommunerne til oplysninger vedrørende udlændinges opholdsgrundlag. På
denne baggrund blev adgangen til registrering af opholdsgrundlag i CPR ved overførsel af oplysninger fra Udlændingestyrelsen ophævet, jf. lov nr. 68 af 4. februar 2004 om ændring af CPR-loven.
Ændringen blev sat i kraft med virkning fra den 15. december 2004. Den hidtidige registrering af opholdsgrundlag i CPR blev slettet i CPR umiddelbart efter dette tidspunkt.

- 10 7. Folkeregistreringen 75 år i Danmark i 1999 med varsel om nye tider
Fredag den 5. november 1999 var der gået 75 år siden, der blev oprettet folkeregistre i Danmark
med hjemmel i lov. nr. 57 af 14. marts 1924 om folkeregistre.
Det kunne i 1999 konstateres, at der er sket meget siden 1924 på folkeregistreringsområdet. Udviklingen var især gået meget stærkt efter oprettelsen af CPR-systemet i 1968. Fra starten blev CPR –
uden for kommunalt regi – kun brugt af kildeskattesystemet, ATP og Danmarks Statistik. I 1999 anvendtes CPR – og CPR’s adresser – i alle dele af den offentlige sektor og i den udstrækning lovgivningen tillod det også i den private sektor. Opgavefordelingen mellem CPR-kontoret og de kommunale folkeregistre vedrørende vedligeholdelsen af CPR havde stort set været uændret siden CPRsystemets oprettelse i 1968.
Der havde således været et godt og tæt samarbejde mellem Indenrigsministeriet og kommunerne
om folkeregistreringen i de første 75 år. Der kan herom henvises til ’Folkeregistrering 75 år i 1999’ af
Hanne Willumsen, hvor også udviklingen i folkeregistreringen er fulgt helt op til 1999, dvs. til og med
ændring af folkeregistreringslovgivningen medio 1998, som gjorde folkeregisterlovgivningen forenelig med Europaparlamentets og Rådets direktiv nr. 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af
fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne
oplysninger, som skulle være implementeret senest 24. oktober 1998 i medlemslandene.
Godt en måned før 75 års dagen for folkeregistreringen i Danmark – nemlig den 6. oktober 1999 –
fremsatte indenrigsministeren et forslag til en ny lov om Det Centrale Personregister (nr. L 3) til afløsning af den dagældende folkeregistreringslov fra 1924, som tidligere kun var ændret væsentligt i
1968 ved CPR-systemet oprettelse. Der var tale om en genfremsættelse af et lovforslag fra den forrige folketingssamling.
Lovforslaget, der blev vedtaget i maj 2000 og trådte i kraft 1. juli 2000, betød, at begrebet ”folkeregistre” gled ud af lovteksten. Samtidig indebar planerne for CPR-systemets videreudvikling, som der
var redegjort for i bemærkningerne til lovforslaget, at kommunerne i løbet af nogle få år ville blive
fritaget for at indtaste de oplysninger i CPR, der tilvejebringes af de myndigheder, der kommer i kontakt med den enkelte borger i forbindelse med fødsler, navngivelse, vielser, skilsmisser, navneændringer, dødsfald m.m. Disse myndigheder, som f.eks. folkekirkens kordegne og præster, statsamter
og domstole, ville i stedet komme til at ajourføre CPR elektronisk fra egne sagsbehandlingssystemer
uden om folkeregistrene.
Der var således 75 år efter, at der blev oprettet kommunale folkeregistre i hele landet, lagt op til, at
kommunernes rolle i folkeregistreringen og CPR skulle ændres på en hel del punkter. Selve registreringen i CPR af korrekt adresse for borgerne og visse funktioner i forbindelse med udlevering af oplysninger fra CPR ville derfor fremover blive de vigtigste opgaver for kommunerne på CPR-området.
Især spørgsmålet om registrering af korrekt adresse for borgerne, var - også dengang - i den grad i
fokus som en samfundsvigtig opgave i forbindelse med bestræbelser på at formindske ”social snyd”.
Der henvises i øvrigt nærmere om den ny CPR lov i det efterfølgende afsnit 8.
8. Ny CPR-lov i 2000
Hanne Willumsens beretning ”Folkeregistreringen 75 år i 1999” blev skrevet færdigt i september
1999, hvor det afslutningsvist blev nævnt, at en fortsættelse af historien må tage udgangspunkt i
CPR-lovforslagets fremsættelse og behandling i Folketinget og efterfølgende vedtagelse.
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samtidigt fremsatte lovforslag nr. L 44 om forslag til lov om behandling af personoplysninger. En
række ordførere ønskede at de to lovforslag fulgtes ad. Det var jo helt naturligt at kende de endelige
generelle regler i lov om behandling af personoplysninger, før man tog stilling til et konkret lovforslag
om CPR-registret.
CPR-lovforslaget blev efter førstebehandlingen henvist til Kommunaludvalget, som dels af indenrigsministeren og CPR-kontorets embedsmænd fik en teknisk gennemgang af lovforslaget i januar
1999, dels fik svar på 37 spørgsmål om forskellige dele og aspekter af lovforslaget. Såvel CPRlovforslaget og lovforslaget om behandling af personoplysninger blev ikke færdigbehandlet af Folketinget i folketingssamlingen 1998-1999, og blev derfor begge genfremsat i den ny folketingssamling
1999-2000.
Fortsættelsen af folkeregistreringens historie startede således med, at Forslag til Lov om Det Centrale Personregister (Lovforslag nr. L 3 – Folketinget 1999-2000) blev fremsat af indenrigsministeren
den 6. oktober 1999. Der var tale om en stort set uændret genfremsættelse af lovforslag nr. L 9 af 7.
oktober 1998, hvis baggrund og formål der er redegjort for i kapitel 23 i ”Folkeregistreringen 75 år i
1999”.
Der var dog i forhold til 1998-lovforslaget foretaget enkelte ændringer og præciseringer, herunder
også i lovforslagets bemærkninger, hvor der bl.a. var indarbejdet fortolkningsbidrag baseret på besvarelser af spørgsmål fra Folketingets Kommunaludvalg i forbindelse med L 9. I lighed med L 9
indeholdt CPR-lovforslaget fra oktober 1999 (L 3) i bilag 2 en oversigt over de i alt 44 væsentlige
realitetsændringer i forhold til den dagældende retstilstand, som CPR-lovforslaget indeholdt.
Justitsministerens forslag til lov om behandling af personoplysninger blev fremsat den 9. december
1999. Selv om de to lovforslag først blev førstebehandlet i Folketinget den 19. januar 2000 brød debatten om CPR-lovforslaget dog allerede ud i lys lue kort tid efter CPR-lovforslagets fremsættelse i
forhold til en ganske bestemt bestemmelse - lovforslagets § 10, stk. 3, der gav anledning til en vældig kritik. Den foreslåede bestemmelse lagde op til nogle udvidede beføjelser, hvorefter kommunerne fra private og offentlige myndigheder ville kunne få oplysninger til brug for deres stillingtagen til
sager om en borgers rette bopælsadresse.
Kun 2 ordførere (SF og Enhedslisten) havde direkte haft bemærkninger til den foreslåede bestemmelse til § 10, stk. 3, ved førstebehandlingen i Folketinget af L 9 i november 1998. Der blev dog stillet spørgsmål til denne bestemmelse i forbindelse med behandlingen af lovforslaget i Kommunaludvalget i folketingsåret 1998-1999. Dette gav imidlertid ikke Indenrigsministeriet anledning til ændring
af denne, således at den foreslåede § 10, stk. 3, indgik med en uændret affattelse i det genfremsatte
lovforslag L 3 i oktober 1999.
Det var især det forhold, at kommunen med den foreslåede bestemmelse kunne stille krav til enhver
borger om – under strafansvar - at give oplysninger om f.eks. naboens bopælsforhold, der ret uventet bragte CPR-lovforslaget i strid modvind i efteråret 1999.
Dette gav dels anledning til et spørgsmål nr. S 313, der blev mundtlig besvaret af indenrigsministeren i Folketinget den 3. november 1999, dels en hel del omtale i pressen frem til CPR-lovforslagets
førstebehandling i Folketinget den 19. januar 2000, herunder en kronik ”Grænser for kontrol” i Politiken tirsdag den 18. januar 2000 af afdelingsforstander Oluf Jørgensen fra Journalisthøjskolen.
Så linjerne var trukket skarpt op til Folketingets førstebehandling af CPR-lovforslaget onsdag den 19.
januar 2000. Folketingets forhandlinger belyste også bestemmelsen fra mange sider, hvor ord som
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bl.a. anført, at der var tale om en grundlæggende ideologisk sag om, hvordan man mener, forholdet
mellem stat og borger skal være. Skal det være et overvågningssamfund, som bag jerntæppet før
1989? Og der blev fra Folketingets talerstol fra Venstres ordfører henvist til en embedsmand (og
også peget ned på vedkommende i embedsmandslogen), som i sit inderste hjerte måtte mene, at
det var sådant et samfund, vi skulle vi have!
Indenrigsministeren kunne som den sidste, der havde ordet under førstebehandlingen den 19. januar 2000, tørt konstatere bl.a. følgende: ”Den 12. november 1998 havde vi sidst dette forslag til første
behandling her i salen, og der udtalte jeg følgende: ”Jeg takker for den positive modtagelse, lovforslaget har fået.” Det var altså i 1998.”
CPR-lovforslaget overgik herefter uden afstemning til anden behandling og blev henvist til Kommunaludvalget, der – som det også allerede var bebudet under førstebehandlingen – tog initiativ til, at
der den 1. marts 2000 i Landstingssalen blev afholdt en 3 timers høring om kommunernes adgang til
kontrol kontra borgernes ret til beskyttelse af privatlivet med henblik på at finde den rette balance
mellem hensynet til på den ene side et helt legitimt ønske om at modvirke f.eks. socialt bedrageri og
på den anden side et lige så legitimt ønske om at sikre privatlivets fred.
I høringen indgik oplæg fra og blev stillet spørgsmål til et ekspertpanel, herunder personer med
kommunalpolitisk ansvar, personer med et mere juridisk, teoretisk udgangspunkt og ansatte i kommunale forvaltninger. Høringstemaet blev således særdeles grundigt belyst.
Men inden denne høring var der også en generel forespørgselsdebat den 24. februar 2000 i Folketinget anmeldt den 11. november 1999 af 4 folketingsmedlemmer fra Venstre. Det drejede sig om
forespørgsel nr. F24 til Statsministeren: ”Hvilke oplysninger kan statsministeren give om det idégrundlag, som er kommet til udtryk i bl.a. indenrigsministerens forslag om angiveri som borgerpligt,
ministres tanker om registrering på mistanke samt tankerne om pædagogers overvågning af forældre?” Så her blev den foreslåede bestemmelse i CPR-lovforslagets § 10, stk. 3, også bragt ind og
debatteret i en større og bred sammenhæng.
Kommunaludvalget behandlede i løbet af foråret 2000 CPR-lovforslaget L 3 i nogle møder og fik
herunder besvaret 9 spørgsmål af indenrigsministeren.
Indenrigsministeren fremsendte den 3. maj 2000 et ændringsforslag til Folketingets Kommunaludvalg vedrørende CPR-lovforslaget, herunder også forslag til en ændret affattelse af § 10, stk. 2 og 3.
Ændringsforslaget var udarbejdet på baggrund af især de bemærkninger, der fremkom under Kommunaludvalgets høring den 1. marts 2000 og senere politiske sonderinger.
I forhold til det oprindeligt fremsatte lovforslag var ændringsforslaget udtryk for en indskrænkning af
privates pligt til at bidrage med oplysninger til kommunens belysning af en persons rette bopæl. Pligten ville kun omfatte de private, der var opregnet i bestemmelse, dvs. Post Danmark, private tele- og
forsyningsselskaber, private boligselskaber og -foreninger, arbejdsløshedskasser, fagforeninger og
pengeinstitutter samtidig med at det blev tilladt at indhente oplysninger i elektronisk form fra andre
offentlige myndigheder. Bestemmelsen gav ikke private personer, f.eks. den pågældendes naboer,
oplysningspligt i bopælssager.
I bemærkningerne til ændringsforslaget, som også er optrykt i betænkningen over CPR-lovforslaget
afgivet af Folketingets Kommunaludvalg den 11. maj 2000, understreges, at fastlæggelsen af en
borgers bopælsforhold er en kommunal opgave, som politiet ikke skal medvirke til. Hvis kommunen
har begrundet mistanke om, at der er sket en overtrædelse af CPR-loven, skal den ikke selv starte
en efterforskning, men anmelde sagen til politiet.
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december 1999 af justitsministeren) og forslag nr. 213 til lov om ændring af lov om visse forbrugeraftaler, markedsføringsloven og visse andre love (fremsat 1. marts 2000 af justitsministeren). Det
skyldtes, at CPR-lovforslaget i perioden umiddelbart efter dets fremsættelse blev inddraget i forbindelse med de politiske drøftelser omkring lovforslaget om behandling af personoplysninger, idet
CPR-registret skulle bruges som et praktisk værktøj i forbindelse med etablering af mulighed for borgerne til at frabede sig direkte markedsføring ved en registrering i CPR.
Det fremgik således af bemærkningerne til det forslag nr. L 147 til lov om behandling af personoplysninger, som justitsministeren fremsatte den 9. december 1999, at indenrigsministeren snarest ville
fremsætte forslag om ændring af lovforslaget om Det Centrale Personregister (CPR), således at der
blev skabt mulighed for, at det gebyrfrit kan registreres, at en forbruger (eller anden fysisk person)
generelt ikke ønsker at modtage henvendelser i markedsføringsøjemed, heller ikke fra erhvervsdrivende, hos hvem den pågældende er kunde.
Dette var på tilsvarende vis anført i bemærkningerne til det forslag nr. L 213 til lov om ændring af lov
om visse forbrugeraftaler, markedsføringsloven og visse andre love, som justitsministeren fremsatte
den 1. marts 2000. Det fremgik endvidere af dette lovforslags bemærkninger, at det i ændringsforslaget til CPR-lovforslaget ville blive foreslået, at CPR hvert kvartal udarbejder fortegnelser over
dem, der har markeret i CPR, at de frabeder sig direkte markedsføring.
Med denne registrering ville det blive muligt for erhvervsdrivende at tjekke i CPR, om forbrugeren
har frabedt sig henvendelser i markedsføringsøjemed i overensstemmelse med bestemmelserne i
lov om behandling af personoplysninger og markedsføringsloven.
De af indenrigsministeren stillede ændringsforslag vedtoges uden afstemning ved CPR-lovforslagets
anden behandling den 18. maj 2000 i Folketinget. Lovforslaget blev vedtaget ved tredje behandlingen den 26. maj 2000 med 89 stemmer for (S, V, KF, SF, CD, RV og KFR) og 12 stemmer imod
(DF, EL, FRI) knap 20 måneder efter det første CPR-lovforslag (L 9) blev fremsat den 7. oktober
1998.
Lovforslag om behandling af personoplysninger (Persondataloven) var ligeledes blevet vedtaget lidt
tidligere på Folketingets dagsorden samme dag den 26. maj 2000 som CPR-lovforslaget. Hermed
sluttede et langvarigt arbejde, som var startet helt tilbage i de tidlige 1990’ere med de første udkast
til EU’s databeskyttelsesdirektiv.
Forhandlingerne herom i EU blev på embedsmandsplan ført af Justitsministeriet. CPR-kontoret indgik fra 1992 på embedsmandsniveau aktivt sammen med andre registermyndigheder i Danmark i
arbejdet med at kvalificere det danske grundlag for Justitsministeriets forhandlinger i EU med henblik
på at påvirke og fastlægge den danske holdning til direktivforslaget i det videre forløb over de næste
par år.
Arbejdet i EU resulterede i Europaparlamentets og Rådets direktiv nr. 95/46/EF af 24. oktober 1995
om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger, som bl.a. gav anledning til justitsministerens fremsættelse i 1998 af
lovforslaget om behandling af personoplysninger på baggrund af en betænkning fra 1997 fra Registerudvalget.
Den ny CPR-lov – lov nr. 426 af 31. maj 2000 om Det Centrale Personregister - trådte i kraft den 1.
juli 2000 - samtidig med ikrafttræden af justitsministerens lov om behandling af personoplysninger
(fremover benævnt Persondataloven).
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havde været forberedt længe. Disse ændringer blev rent praktisk sat i drift i weekenden den 17. –
18. juni 2000, for at CPR-systemet skulle kunne håndtere de realitetsændringer i CPR-lovgivningen
som skulle slå igennem med det samme.
De nye muligheder i CPR-loven for at kunne registrere data om mellemnavn, eget efternavn, forældremyndighed og separation i CPR blev derimod ikke realiseret fra lovens ikrafttræden 1. juli 2000,
men måtte afvente aftaler med de berørte myndigheder, som skulle sørge for indrapporteringen af
sådanne oplysninger til CPR. Registrering af oplysninger om mellemnavn og eget efternavn blev
påbegyndt i marts 2001, mens oplysningerne om forældremyndighed og separation først blev påbegyndt den 27. maj 2004.
Samtidig med CPR-lovens ikrafttræden i juli 2000 blev der udstedt nye administrative forskrifter på
folkeregistreringsområdet i overensstemmelse med den ny CPR-lov, dvs. ny bekendtgørelse, nyt
cirkulære og ny vejledning om folkeregistrering. Specielt skal nævnes, at vejledningen var suppleret
med uddybninger bl.a. baseret på besvarelser af spørgsmål fremkommet i forbindelse med CPRlovforslagets behandling.
Den 26. juli 2000 kunne Datatilsynet – det ny navn for det tidligere Registertilsyn – meddele, at tilsynet ikke havde bemærkninger til den anmeldelse af CPR-registret i medfør af lov om behandling af
personoplysninger, herunder om behandlingerne af de i anmeldelsen anførte personoplysninger
(afløsning for de hidtidige registerforskrifter udstedt i medfør af den gamle lov om offentlige myndigheders registre), som CPR-kontoret – i øvrigt som den første registreringsmyndighed her i landet havde sendt til tilsynet den 1. juli 2000, hvor Datatilsynets hjemmeside åbnede og gav mulighed herfor.
CPR-loven har siden 2000 undergået en række mindre ændringer dels som følge af ændringer inden
for andre lovområder, f.eks. omlægning af inddrivelsesreglerne, ny navnelov (adresseringsmellemnavne), som omtalt i afsnit 12, politi- og domstolsreformen og forældreansvarsloven dels i form af
egentlige ændringer på CPR-lovens område, hvor de vigtigste har været lempelse af udrejsereglerne
(lov nr. 379 af 28. maj 2003), fri bevægelighed for personer mellem EU-landene og Schweiz samt
bl.a. afskaffelse af registrering af udlændinges opholdsgrundlag i CPR (lov nr. 68 af 04/02/2004),
som omtalt i afsnit 6, samt afskaffelse af internordiske flyttepapirer (lov nr. 1394 af 21. december
2005), som omtalt i afsnit 14.
Den pt. (foråret 2009) gældende CPR-lovgivning udgøres af


Lovbekendtgørelse nr. 1134 af 20. november 2006 om Det Centrale Personregister1.



Bekendtgørelse nr. 1153 af 23. november 2006 om folkeregistrering m.v.



Vejledning nr. 85 af 23. november 2006 om folkeregistrering.



Cirkulære nr. 130 af 25. november 2002 om ajourføring og drift af CPR’s vej- og boligregister.

9. CPR-loven og Grønland
1

Som ændret ved lov nr. 89 af 30. januar 2007 og lov nr. 500 af 6. juni 2007.

- 15 Den gamle 1968-lov om folkeregistrering var i 1972 blevet sat i kraft i Grønland ved Kongelig Anordning nr. 242 af 8. juni 1972, således at de grønlandske folkeregistre i de 18 kommuner i Grønland
var underlagt folkeregistreringslovgivningen og hele den grønlandske befolkning, herunder også i
områder uden for den kommunale inddeling i Grønland, indgik i CPR’s personkreds og derfor var
registreret i CPR-systemet.
Folkeregistrering på Grønland skete i mange år ved, at folkeregistrene i de grønlandske kommuner
indsendte meddelelser til CPR-kontoret, der herefter forestod indberetningen - fra 1983 via terminal til CPR. Grønlands Hjemmestyre havde ansvaret for folkeregistreringen for områder uden for den
kommunale inddeling.
Fra midten af 1990’erne begyndte Nuuk folkeregister og efterhånden også de øvrige grønlandske
folkeregistre at sende indberetningsskemaerne til CPR-kontoret via telefax – en ret så tidsbesparende løsning i forhold til tidligere tiders postforsendelser, der alle skulle gå via Søndre Strømfjord. I dag
sker inddatering af oplysninger fra Grønland til CPR via terminalforbindelse (satellit), dvs. svarende
til den tidstro opdatering af CPR, som siden 1991 er sket i det øvrige Danmark.
I medfør af § 60 i CPR-loven kunne denne ved kongelig anordning sættes i kraft i Grønland med de
afvigelser, som de særlige grønlandske forhold tilsiger.
Den ny CPR-lov, der afløste 1968-loven fra 1. juli 2000, blev dog ikke fra starten sat i kraft i Grønland. Der skulle først iværksættes den fornødne proces som kunne skabe grundlag herfor. CPRlovgivningen, der gjaldt for Grønlands vedkommende, var helt frem til 2006 fortsat udmøntet i det
regelsæt, der i 1998 var udstedt i medfør af den gamle folkeregistreringslov.
Forarbejdet til den kongelige anordning for Grønland blev sat i gang kortere tid efter CPR-lovens
vedtagelse. I forløbet dukkede bl.a. en række interessante udfordringer op og komplicerede arbejdet,
herunder f.eks. det forhold, at der parallelt med forarbejdet var en proces i gang med gennemførelse
og tilslutning til den ny nordiske folkeregistreringsoverenskomst fra 2004 også for Grønlands vedkommende – se nærmere afsnit 14, samt det forhold, at Grønland betragtes som et tredjeland i forhold til Persondataloven, hvorfor en række særlige betingelser i Persondatalovens § 27 skulle opfyldes, herunder bl.a. skulle der træffes nødvendige foranstaltninger til beskyttelse af oplysningerne og
de registrerede personers rettigheder.
Først med virkning fra den 1. januar 2007 kunne CPR-loven sættes i kraft i Grønland ved kongelig
anordning nr. 1198 af 29. november 2006. Samtidig blev den gamle lov om folkeregistrering, som
var blevet sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning nr. 242 af 8. juni 1972, ophævet. Pr. 1.
januar 2007 trådte endvidere en bekendtgørelse nr. 1186 af 28. november 2006 for Grønland om
folkeregistrering, i kraft.
10. Fornyelse af CPR’s søge-, opslags- og ajourføringssystem
Det tegnbaserede system til søgning, opslag og ajourføring, som blev indført i 1991, jf. afsnit 3, havde egentlig en effektiv brugerdialog for den erfarne bruger, som var vant til systemet, men tendensen
var i løbet af 1990’erne, at flere og flere IT-systemer fik grafisk brugergrænseflade, så der kunne
etableres en brugerdialog, som ikke kræver specialviden om diverse kommandoer. Denne udviklingsvej blev også valgt for CPR.
Med en grafisk brugergrænseflade skulle CPR baseres på en klient/server løsning, dvs. en løsning,
hvor noget af programmellet afvikles på klienten, typisk en PC hos den enkelte CPR-bruger, mens
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løsning baseret på internet-teknologi – en web løsning, hvor der anvendes en standard klient - browseren, som selv henter og vedligeholder de nødvendige programmer på CPR’s server.
CPR Søg med grafisk brugergrænseflade, dvs. en ny version af søge- og opslagssystemet, kom i
prøveproduktion hos udvalgte brugere i efteråret 1997 og blev tilbudt alle kunder medio 1998 som en
mulighed ved siden af det oprindelige tegnbaserede søgesystem.
Der blev sideløbende hermed arbejdet med udviklingen af CPR’s web baserede ajourføringssystem
til afløsning af det tegnbaserede system. Forinden et sådant system kunne tages i brug i kommunerne skulle alle folkeregistrene have etableret TCP/IP adgang til CPR og råde over det nødvendige PC
udstyr, dvs. hidtidige gammeldags terminaler i folkeregistrene skulle være udskiftet med PC’er med
anbefalet web browser og opfylde krav til hastighed, diskplads mv. bl.a. af hensyn til svartiderne.
Dette skyldes, at det daværende tegnbaserede ajourføringssystem skulle kunne lukkes samtidig
med, at der ville blive åbnet for det web baserede ajourføringssystem.
Først i maj 1998 blev der opnået enighed med de kommunale parter om, at CPR-kontoret kunne
melde ud i et brev af 18. maj 1998 til samtlige kommunalbestyrelser, at alle kommuner senest ultimo
1999 skulle have etableret TCP/IP-adgang til CPR, og folkeregistret råde over det nødvendige PCudstyr, som var nærmere specificeret i et detaljeret notat om ’Folkeregistrenes overgang til CPR
med grafisk brugergrænseflade’.
Kommunerne overgik dog først fra den 19. marts 2001 til anvendelse af CPR Ajour grafisk. Det var
også først helt tæt på denne dato, at de sidste kommuner fik TCP/IP adgang og PC’er på plads som
krævet.
Samtidig blev der åbnet for en ny forbedret version af det grafiske søge- og opslagssystem. I forbindelse hermed blev det gamle tegnbaserede CPR-system lukket, mens det oprindelige tegnbaserede
søge- og opslagssystem blev opretholdt parallelt med det nye grafiske system, men ikke tilført ny
funktionalitet, i den periode frem til udgangen af 2002, som CPR-kontoret havde lovet samtlige brugere i begyndelsen af 2000, dvs. med et varsel for nedlukning på ca. 3 år.
Virkeligheden blev dog en ganske anden, idet politiet ikke var parat til at forlade det gamle 3270baserede terminalsystem. Efter en del presseomtale i januar 2003 blev det derfor aftalt med politiet
at holde dette system i luften – nu alene for politiets regning – nogle år endnu.
CPR-kontoret idriftsatte endvidere ultimo 2001 et styrings-, vente- og advissystem med henblik på,
at de konstaterende myndigheder – i første omgang folkekirkens ministerialbogsførere ville kunne
overgå til elektronisk overførsel af data til CPR i stedet for at fremsende meddelelser på papir til folkeregistrene, jf. nærmere i næste afsnit 11.

11. Overførsel af data fra myndigheder, hvorfra CPR’s data stammer
Så langt tilbage som i 1993 ses de første spæde overvejelser om at finde en afløsning for den ordning, der havde været gældende siden 1924, at de myndigheder, som er kontakt med borgeren,
fremsender en blanket til folkeregistret, som så skal indberette hændelsen til folkeregistret/CPR. I
stedet var det tanken, at de grundregistrerende myndigheder, dvs. følgende myndigheder: sogne, de
kommunale vielsesmyndigheder, personregisterførerne, de daværende statsamter, domstolene og
indfødsretskontoret, skulle kunne indberette elektronisk direkte til CPR.
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fødsel i eget system kan tildele barnet korrekt personnummer, således at det kunne bruges fra starten i forhold til barnet. Tidligere afventede personnummertildelingen i CPR fødselsindberetningen fra
ministerialbogsføreren. Løsningen blev etableret i 1997 med henblik på, at sygehusene i de forskellige amtskommuner efterhånden kunne tilslutte sig denne ordning, som var frivillig. Der gik derfor
nogle år før alle sygehuse var omfattet.
I en budgetanalyse *Folkekirkens Økonomi, maj 1995’ anbefaledes bl.a., at hele problemkomplekset
vedrørende personregistreringen nærmere skulle overvejes. Kirkeministeren traf på baggrund heraf
beslutning om at nedsætte en arbejdsgruppe, der skulle skabe klarhed over en række forhold såsom
de nuværende procedurer, samspil mellem forskellige instanser, tekniske muligheder og udviklingsforløb.
Under folketingsbehandlingen den 9. april 1996 af et beslutningsforslag fra Enhedslisten om overførsel af administrative funktioner fra folkekirken m.fl. til de kommunale folkeregistre oplyste kirkeministeren, der samtidig også var indenrigsminister, at Kirkeministeriet, bl.a. i samarbejde med Indenrigsministeriets CPR-kontor, planlagde at overgå til edb-registrering, således at papirgangen fra kirkekontor til folkeregister afskaffes. Beslutningsforslaget blev i øvrigt forkastet.
På baggrund af arbejdsgruppens rapport ’Modernisering af personregistreringen – en foranalyse,
Kirkeministeriet April 1996’, som blev tiltrådt af kirkeministeren og Folketingets Kirkeudvalg på et
møde den 15. august 1996, blev arbejdet med modernisering af personregistreringen igangsat med
henblik på, at der fælles for alle ministerialbøger blev opbygget en database i nær tilknytning til CPRregistret – et arbejde, der på daværende tidspunkt forventedes at tage 4 – 6 år.
Ved fremsættelsen af CPR-lovforslaget i 1998 og ved genfremsættelsen i oktober 1999 var det af
bemærkningerne til lovforslaget i forbindelse med omtalen af de grundregistrerende myndigheder
anført: ”Ifølge planerne for CPR’s videreudvikling vil disse grundregistrerende myndigheder i løbet af
nogle få år overgå til at vedligeholde CPR elektronisk fra disses sagsbehandlingssystemer med de
forskellige hændelser. Herved opnår man en hurtigere registrering af de pågældende oplysninger,
ligesom risikoen for fejl i forbindelse med udfyldelse af blanketter m.v. mindskes.”
Tidligere havde Folkekirkens kordegne og præster fremsendt oplysningerne på papir til kommunernes folkeregistre, som herefter manuelt har indtastet disse oplysninger i CPR i forbindelse med borgernes fødsler, navngivelser, navneændringer, vielser, dødsfald samt ind- og udmeldelse af folkekirken.
Det første sogn overgik til elektronisk kirkebogsføring den 19. december 2001 og det sidste sogn
overgik i december 2003. Herefter var den manuelle håndtering af papirindberetningerne til CPR
afskaffet hos kordegne og præster. Kommunerne var helt fri for opgaver i forbindelse med de nævnte indberetninger. De nødvendige oplysninger fra Personregistreringen hos Kirken blev – uberørt af
menneskehånd – elektronisk overført til CPR og var umiddelbart til rådighed for de offentlige myndigheder og private, som efter lovgivningen er berettiget hertil.
Rent teknisk sker overførslen ved, at Personregistreringens data alene registreres i en database, der
er fælles for CPR og Personregistreringen. Personregistreringens data hentes elektronisk fra den
fælles database, når der i forbindelse med Personregistreringen er behov herfor. Der har derfor ikke
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’kirkebog’ og CPR, som det tidligere var tilfældet.
Denne ”fælles registerdrift” mellem CPR og Personregistreringen, som altså allerede har været en
realitet siden 2003/2004, er siden blevet yderligere cementeret i forbindelse med overgangen pr. 1.
marts 2009 til CPR-kontorets ny kontrakt med CSC om drift. Vedligeholdelse samt bistand til udvikling af CPR-systemet, som er omtalt i afsnit 17. Denne kontrakt omfatter nemlig også hele Personregistreringen, samtidig med, at Kirkeministeriet fortsat bevarer det faglige og indholdsmæssige ansvar
for Personregistreringen.
De tekniske omlægninger af CPR-systemet gav også mulighed for, at øvrige papirindberetninger til
folkeregistrene kunne erstattes af elektroniske overførsler direkte til CPR fra den myndighed, der har
afgjort sagen, som en integreret del af denne myndigheds elektroniske sagsbehandlingssystemer.
Det gælder således for statsforvaltningerne (tidligere statsamter) og indfødsretskontoret, men endnu
ikke for domstolene, som dog også kun står for et forsvindende lille antal indberetninger til folkeregistrene på årsbasis.
Formålet med de nævnte omlægninger har været at placere både ansvaret for og selve indberetningen af de enkelte data til CPR hos den myndighed, der har ansvaret for den retsstiftende handling.
Datakvaliteten og dataaktualiteten stiger alt andet lige, når der ikke udfyldes og sendes blanketter
som led i registreringen. Folkeregistrene blev med disse omlægninger fritaget for et større rutinepræget indtastningsarbejde.

12. Ny navnelov pr. 1. april 2006
Der har lige siden navnelovsændringen i 1982 efter henstilling fra Justitsministeriet været adgang for
såvel mænd som kvinder (frem til 1982 var det alene gifte kvinder der havde ret hertil) til at få registreret særlige adresseringsmellemnavne i CPR ved henvendelse til folkeregistret. Denne adgang
var hjemlet i de administrativt fastsatte folkeregistreringsregler.
Hvis nærmere betingelser i øvrigt var opfyldt, var det muligt at anvende følgende navne som adresseringsmellemnavn umiddelbart foran personens mellemnavn: a) nuværende ægtefælles eget efternavn (dvs. seneste efternavn erhvervet på andet grundlag end ægteskab), b) nuværende ægtefælles
mellemnavn, c) et giftenavn anmelderen tidligere har ført eller d) anmelderens eget efternavn.
Denne adgang var ofte genstand for kritik, fordi borgerne misforstod registreringen og troede, at de
”hed” disse navne og ikke kun havde fået registreret en navnebrug. Det var heller ikke praktisk, at
CPR-systemet, der benyttes af hele den offentlige sektor og i stor udstrækning i den private sektor,
registrerer andet end borgernes korrekte navne efter Justitsministeriets personnavnelovgivning. De
nævnte forståelsesproblemer gav i praksis også anledning til en række problemer for vielsesmyndigheden, folkeregistrene samt pas- og kørekortkontorerne.
CPR-kontoret søgte derfor gennem alle årene i 1990’erne at få afskaffet ordningen med adresseringsmellemnavne, men uden held. Muligheden for at få registreret et adresseringsmellemnavn blev
dog foreslået ophævet i lovforslag nr. L 9 til lov om Det Centrale Personregister, der blev fremsat 7.
oktober 1998. I dette lovforslag var der således lagt op til, at den hidtidige adresseringsmellemnavnspraksis ikke skulle opretholdes. 1998-lovforslaget blev - som tidligere nævnt i afsnit 8 - ikke
vedtaget inden folketingssamlingens udløb.
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folketingssamling blev reglerne om adresseringsmellemnavne imidlertid efter drøftelse med Justitsministeriet foreslået opretholdt, da det ikke blev fundet hensigtsmæssigt at indlede en større debat
om dette spørgsmål i løbet af efteråret 1999 i forbindelse med behandlingen af CPR-lovforslaget. I
bemærkningerne til CPR-forslaget blev det i stedet anført, at der var enighed mellem det daværende
Indenrigsministerium og Justitsministeriet om, at reglerne om navne bør være indeholdt i navnelovgivningen.
Den ny CPR-lov, som trådte i kraft 1. juli 2000, gav derfor fortsat i § 5, stk. 8, hjemmel til denne navnebrug.
Med henblik på bl.a. en generel modernisering af navnereglerne nedsatte justitsministeren i december 2002 et sagkyndigt udvalg – Navnelovsudvalget, hvori også CPR-kontoret var repræsenteret,
som i juni 2004 afgav sin betænkning nr. 1446/2004 om personnavne. Betænkningen blev fulgt op
med et forslag til lov om navnelov fremsat 23. februar 2005 af familie og forbrugerministeren. Lovforslaget blev vedtaget af Folketinget den 17. juni 2005 (lov nr. 524 af 24. juni 2005).
Med den ny navnelov, som trådte i kraft den 1. april 2006, gennemførtes en liberalisering og modernisering af reglerne om personnavne, ligesom sagsgangen ved myndighederne blev forenklet for
borgeren.
Som én blandt mange nyskabelser blev det efter lovens bestemmelser også muligt at tage et mellemnavn i de tilfælde, hvor det efter CPR-lovgivningen tidligere havde været muligt at anvende et
adresseringsmellemnavn ved anmeldelse til folkeregistret. Derfor kunne de særlige regler om adresseringsmellemnavne i § 5, stk. 8, i CPR-loven samtidig ophæves, jf. bestemmelsen herom i navnelovens § 29.
Fra den 1. april 2006 har borgerne således ikke kunne få registreret et adresseringsmellemnavn
foran efternavnet i CPR ved henvendelse til bopælskommunens folkeregister, men har været henvist
til at indgive anmodning om den ønskede navneændring til ministerialbogsføreren (i Sønderjylland:
personregisterføreren).
Allerede registrerede adresseringsmellemnavne i CPR forbliver dog efter navnelovens § 30, stk. 3,
registreret i CPR, indtil vedkommende ændrer mellem- eller efternavn eller selv anmoder om, at
adresseringsmellemnavnet slettes i CPR.
Med den ny navnelov blev også den hidtidige sondring mellem eget efternavn (dvs. seneste efternavn erhvervet på andet grundlag end ægteskab) og giftenavn ophævet. Der var således ikke fremover behov for at opretholde en registrering i CPR af, hvilke navne der er erhvervet på grundlag af
ægteskab, og hvilke der er erhvervet på andet grundlag.
CPR-kontoret måtte derfor foretage en ændring af CPR-systemet, således at der fra 1. april 2006
ikke kunne tilføres nye registreringer i feltet ”eget efternavn” i CPR, mens registreringer foretaget ind
til denne dato fortsat blev opretholdt i CPR.

13. Personnummeret herunder År2000 problemet
Ved omlægningen til et nyt CPR-system i 1991 blev den hidtidige ordning med udstedelse af personnummerbeviser ændret. Det hidtidige personnummerbevis blev erstattet af en udskrift i A5-
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blev herefter kun automatisk udskrevet og tilsendt borgeren en meddelelse om personnummer ved
navngivelse for en nyfødt, ved 1. gangs indrejse og ved ændring af personnummer.
I alle andre situationer, f.eks. ændring af navn og adresse, kunne borgerne henvende sig til folkeregistret og mod et gebyr få udskrevet en dokumentation for sit personnummer i form af et hard-copy
print af et skærmbillede fra CPR-systemet forsynet med kommunens stempel og underskrift.
I forbindelse med CPR-lovens gennemførelse i 2000 blev denne meddelelse om personnummer for
så vidt angår nyfødte i øvrigt fremrykket, således at den blev sendt til moderen, så snart nummertildelingen i CPR var sket, dvs. normalt inden for de første 14 dage efter barnets fødsel. Tidligere skulle meddelelse om personnummer afvente barnets navngivelse, som efter navnelovgivningen skulle
ske senest 6 måneder efter fødslen.
Opbygningen af personnumret havde været uændret lige fra CPR’s etablering i 1968, dvs. at personer født i 1900-tallet havde løbenumre begyndende med 0-4, mens personer født i 1800-tallet havde
løbenumre begyndende med 5 og derover. I 1988 besluttede man, at personer født i 2000-tallet også ville få løbenummer begyndende med 5 og derover. Dette ville give entydighed i nummersystemet frem til og med år 2057, idet den ældste person som blev nummereret ved etableringen af CPR i
1968 var født i 1858.
Omkring 1990 opstod der en frygt for, at personnummersystemets kapacitet med sin daværende
opbygning, hvor der kun i fødselsdatoen indgår de to sidste tal i årstallet (og ikke den 4 cifrede århundredeangivelse) ikke ville have tilstrækkelig kapacitet i fremtiden. Baggrunden herfor var, at det
kunne konstateres, at der fandtes datoer med kun meget få ledige personnumre tilbage.
CPR-kontoret har gennem alle årene haft stærkt fokus på spild af personnumre, f.eks. hvis sognene
indberetter forkerte fødselsdatoer og køn for et nyfødt barn, hvis folkeregistrene tildeler en person
nyt personnummer ved indrejse, selvom vedkommende tidligere har været registreret i CPR under et
andet personnummer, eller hvis udlændingemyndigheder ikke fra starten får fastlagt en udlændings
korrekte fødselsdato, så personnumre senere skal ændres.
Det er nemlig et fast princip, at et en gang benyttet personnummer ikke genanvendes, uanset om
der er tale om f.eks. en fejlnummerering eller den pågældende er død, udrejst eller forsvundet. Genindrejser en person, skal vedkommende i øvrigt registreres under det samme personnummer, som
denne før udrejsen har været registreret under.
CPR-kontoret har derfor ofte været i kontakt med de nævnte myndigheder for at mindske disse fejl og i forhold til udlændingemyndighederne for at sikre, at udlændinge med ukendt fødselsdato ikke
blot får tillagt den samme fiktive fødselsdato, f.eks. 1. januar, men at sådanne ”fiktive” fødselsdatoer
spredes over hele året.
Det ansås – dengang som det også gør det nu - for helt uacceptabelt, hvis en person (dansker eller
udlænding), som skulle førstegangsindrejse her til landet, ikke kunne få et personnummer med angivelse af sin korrekte fødselsdato og år.
Der blev derfor i maj 1993 truffet beslutning om en ny opbygning af personnumret for så vidt angår
betydningen af første ciffer i personnummerets løbenummer, som gav en 20 pct. udvidelse af kapaciteten.
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det første nummer af den ny slags tildelt med et løbenummer begyndende med 9 til en person født
den 1. januar 1950 ved 1. gangs indrejse.
Omlægningen af personnumrets opbygning midt i 1990’erne gav et nummersystem med éntydighed
frem til og med år 2036 inden for de eksisterende 10 cifre. Samtidig blev År 2000-problematikken,
som i slutningen af 1990’erne blev et varmt emne i forhold til IT-systemernes parathed, løst for CPRsystemet for så vidt angår personnummersystemet. CPR-systemet var allerede i 1991 blevet omlagt
til at indeholde udvidede datofelter, dvs. 4-cifrede årstal og 8-cifrede datofelter, så CPR også på dette punkt i god tid var gjort År 2000 parat.
Champagne propperne sprang dog først, da CPR-kontoret lørdag den 1. januar 2000, kl. ca. 03.00,
fik bekræftet fra CSC, at CPR-systemet også rent faktisk var kørt problemfrit ind i det nye årtusinde.
År 2000 problemet, som skabte store bekymringer i de sidste år af 1990’erne, skyldtes det forhold, at
mange IT-programmer kun havde reserveret 2 cifre til årstallet, således at man ikke kunne skelne
mellem år 2000 og år 1900. Det var derfor nødvendigt med nøje gennemgange af programmer med
henblik på at foretage fornødne rettelser, således at IT-systemerne ikke ”brød sammen” ved årsskiftet 1999/2000.
Dette emne smittede naturligvis også af i forbindelse med CPR-kontorets kontakt om levering af data
fra CPR med CPR’s kunder, som fra et tidligt tidspunkt – også fra CPR-kontorets side - kunne blive
gjort opmærksom på denne problematik. CPR-kontoret rettede i løbet af 1996 og 1997 helt konkret
henvendelse til samtlige kunder, der modtog data i udtræk fra CPR med henblik på udvidelse af allerede igangværende udtræk til også at indeholde køn og fødselsdato, hvor sidstnævnte var med fuld
angivelse af 4 cifret århundrede. Samtidig blev alle nye udtræk efter 1. januar 1996 altid leveret med
særskilt angivelse af personers køn og fulde fødselsdato.
Men der var ikke i forhold til personnummeret anledning til at hvile på laurbærrene. For CPRkontoret var allerede i 1999 gået i gang med overvejelserne om endnu en omlægning af personnumrets opbygning.
Pressen rejste nemlig i april 1999 spørgsmålet om, hvorvidt personnummersystemet vil have tilstrækkelig kapacitet til at nummerere alle børn født omkring årsskiftet 1999/2000, hvis der skulle
komme et ”baby-boom”, dvs. hvis befolkningen af den ene eller anden grund fandt det særligt spændende at forsøge at få et barn lige på datoen for årtusindeskiftet.
Den daværende indenrigsminister redegjorde over for Forskningsudvalget i forbindelse med besvarelse af et samrådsspørgsmål ultimo maj 1999 for en løsning på problemet, hvis et baby-boom ville
betyde, at der ikke ville være tilstrækkeligt med personnumre med kontrolciffer. På dette tidspunkt
havde man nemlig ikke mulighed for at få et sikkert skøn over størrelsesordenen for fødselstallet
omkring årtusindeskiftet.
Der kom imidlertid ikke noget ”baby-boom”, som kunne ryste personnummersystemet, men Indenrigsministeriet fandt det dog efterfølgende uacceptabelt, såfremt der igen skulle kunne rejses tvivl
om personnummersystemets kapacitet.
Det blev derfor i 2001 – bl.a. efter en høringsproces omfattende samtlige ministerier, de kommunale
parter, relevante organisationer m.fl. - besluttet at ændre den fremtidige opbygning af personnumret.
Der var blandt disse parter en bred tilslutning til den foreslåede løsning, hvorefter der fremover ville
blive tildelt et 10 cifret personnummer uden kontrolciffer, såfremt alle personnumre med kontrolciffer
er brugt på en fødselsdato.
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været tilfældet hidtil. Kombinationen af cifrene i positionerne 5, 6 og 7 (løbenumrets første 3 cifre)
angiver personens århundrede og 10. position i personnummeret angiver personens køn. Der henvises til den detaljerede beskrivelse af betydningen på CPR’s hjemmeside www.cpr.dk.
Beslutningen blev truffet med hjemmel i CPR-lovens § 6, stk. 6, hvorefter ministeren fastsætter regler om personnummerets opbygning.
Beslutningen blev fulgt op med en teknisk omlægning af CPR-systemet i 2005 som muliggjorde en
ændret opbygning af personnumret med henblik på at fremtidssikre personnummersystemet og dettes kapacitet. Det første 10-cifrede personnummer uden sædvanligt kontrolciffer blev den 1. oktober
2007 tildelt en person født den 1. januar 1965.
For så vidt angår sikkerhedsaspektet ved, at nogle personers personnumres 10. ciffer ikke er et kontrolciffer, skal peges på, at personnummeret ikke i sig selv er tilstrækkelig som identifikation, men at
personnummeret skal kædes sammen med personens navn og eventuelt også vedkommendes
adresse for at skabe en sikker og entydig identifikation.
Siden omlægningen til grafisk brugergrænseflade for CPR’s søge- og opslags og ajourføringssystemer i marts 2001, jf. afsnit 10, benyttes der ikke i CPR-systemet kontrolcifferberegning i forbindelse
med inddata, men i stedet kontrolleres det, om personen findes i CPR.
Datatilsynet har udtalt, at det er vigtigt for både offentlige myndigheder og private virksomheder, at
man ikke baserer sin datasikkerhed på personnummeret alene som adgangskode til de oplysninger,
der er registreret.
Bortfaldet af den kontrol, der ligger i kontrolcifret, medfører således ikke en væsentlig nedsat sikkerhed omkring personidentifikationen eller en underminering af denne, men betyder, at alle, der folkeregistreres, også fremover kan få et personnummer.
Personnummersystemet er efter den seneste omlægning igen éntydigt frem til og med år 2057. Der
ligger derfor fortsat spændende udfordringer inden for personnummerområdet og venter på kreative
løsninger – i god tid inden dette tidspunkt - fra kommende generationer af medarbejdere på CPRområdet.
14. Ny nordisk flytteoverenskomst fra 1. januar 2007
Den 1. januar 2007 trådte en ny internordisk overenskomst om folkeregistrering i kraft. Den afløste
en tidligere overenskomst fra 1969, som var blevet revideret i 1989.
Efter den gamle overenskomst havde den flyttende pligt til først at hente nogle internordiske flyttepapirer hos den lokale registreringsmyndighed i det nordiske land, som fraflyttes – i Danmark folkeregistret - i forbindelse med anmeldelse af udrejsen. Den flyttende skulle dernæst medbringe disse
flyttepapirer indeholdende oplysninger om den pågældende og aflevere disse til den lokale registreringsmyndighed i det andet nordiske land, hvortil flytning sker.
Registreringen i tilflytningslandet kunne som udgangspunkt kun foretages på basis af de internordiske flyttepapirer. Sådanne måtte derfor rekvireres, såfremt den flyttende ikke havde fået dem med
ved flytningen fra det ene land til det andet. Så snart registreringen var foretaget, skulle registreringsmyndigheden i fraflytningslandet have besked herom ved, at tilflytningsmyndigheden tilbage-
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Der var således ikke blot tale om en tung manuel papirbaseret forretningsgang for registreringsmyndighederne i de nordiske lande, herunder med udveksling af oplysninger mellem landene, men også
en forretningsgang som kunne betyde, at den flyttende ikke med det samme kunne blive registreret
og få et nyt personnummer i det nordiske land vedkommende flytter til, hvis der ikke var medbragt
flyttepapirer.
Den tidligere overenskomst var derfor ikke befordrende for den fri bevægelighed for borgerne mellem de nordiske lande. Derfor tog de nordiske samordningsministre i 2003 initiativ til at nedsætte en
arbejdsgruppe under Nordisk Ministerråd, der skulle komme med forslag til at forbedre rutinerne ved
anmeldelse af flytning mellem de nordiske lande, således at personnummer normalt kan fås inde for
nogle få dage.
Denne arbejdsgruppe, hvor Danmark havde formandskabet og også varetog sekretariatsforretningerne, fremlagde i maj 2004 forslag til en ny overenskomst, som blev godkendt den 1. november
2004 i Stockholm af de nordiske samordningsministre.
Den ny overenskomst forenklede reglerne for anmeldelse af flytning mellem de nordiske lande samt
Færøerne, idet der bl.a. skete en afskaffelse af de internordiske flyttepapirer. Nordiske statsborgere,
som flytter til et andet nordisk land, skulle herefter ikke længere medbringe internordiske flyttepapirer
fra fraflytningslandet, men kan folkeregistreres og tildeles personnumre straks og uden unødig forsinkelse i tilflytningslandet.
Den nødvendige udveksling af oplysninger mellem de nordiske lande samt Færøerne skulle fremover ske elektronisk mellem de centrale registreringsmyndigheder, dvs. CPR-kontoret i Danmark
(Grønland indgår i det danske CPR-system), Befolkningsregistercentralen i Finland, Nationalregistret
på Island, Skattedirektoratet i Norge og Skatteverket i Sverige samt landsfolkeregistreret på Færøerne. Dette ville give administrative lettelser for registreringsmyndighederne i de nordiske lande – i
Danmark de kommunale folkeregistre.
Men forinden overenskomsten kunne sættes i kraft skulle der gennemføres ændringer i lovgivningen
i de forskellige nordiske lande. De nødvendige tilpasninger for Danmarks vedkommende skete med
lov nr. 1394 af 21. december 2005 om ændring af lov om Det Centrale Personregister, som blev fulgt
op med en revideret bekendtgørelse samt vejledning, da de nye internordiske flytteregler trådte i
kraft pr. 1. januar 2007.
En ny arbejdsgruppe – igen med Danmark som formand og sekretariat – arbejdede fra sommeren
2005 med at udvikle en fælles teknisk løsning til brug for den elektroniske udveksling af folkeregistreringsoplysninger mellem landene, som blev testet mellem de enkelte lande i 4. kvartal 2006.
Løsningen blev baseret på OIOXML til definition af data, SOAP som kommunikationsprotokol og
WSDL som standardiseret grænsefladebeskrivelse – helt i overensstemmelse med de allernyeste
fælles offentlige standarder for dataudveksling, som på det tidspunkt var fremkommet i Danmark.
For alle landene gav udvikling, test og idriftsættelse af den valgte løsning anledning til betydelige
udfordringer, hvor man i bagklogskabens urimeligt klare lys vel må konstatere, at det havde været
enklere og hurtigere at basere sig på en moden, velkendt og allerede anvendt teknologi, f.eks. daglige batch-overførsler, som ikke ville have forringet funktionaliteten m.v. i løsningen væsentligt.
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Færøerne kunne være i overensstemmelse med den nye internordiske overenskomst.
Der blev åbnet for den elektroniske udveksling af oplysninger mellem de nordiske lande natten mellem den 2. og 3. januar 2007, således at kommunerne kunne starte registreringen efter de nye regler
i den nordiske overenskomst fra og med onsdag den 3. januar 2007.
Det skal i den forbindelse erindres, at kommunesammenlægningen i Danmark ligeledes skete pr. 1.
januar 2007, jf. næste afsnit 15, så der var en rimelig hektisk aktivitet i CPR-kontoret frem mod årsskiftet 2006/2007.
15. Kommunesammenlægningernes årti
Med nedsættelsen af Strukturkommissionen i oktober 2002 gik startskuddet til den vel største samlede reform af den offentlige sektor nogensinde. Heri indgik også en ny kommunalreform, der bl.a.
som resultat betød en ændring af det kommunale landkort, som fra 1. januar 2007 kom til at bestå af
98 kommuner i stedet for 270.
Grundstammen i CPR-systemet for adressedata er baseret på kommunekoder og vejkoder med tilhørende distriktskoder (valgkoder, skolekoder m.v.) inden for de enkelte kommuner. Kommunen er
derfor central for hele opbygningen af CPR-systemet. Hver kommune tildeler vejkoder, distriktskoder
(valgkoder, skolekoder m.v.) inden for egen kommune.
Disse adressedata holdes der styr på i CPR’s vejregister, hvor den enkelte vej af kommunen er registreret med en kommunekode og en vejkode. Disse oplysninger identificerer derfor éntydigt vejen.
For hver vej er der endvidere oplysninger om vejnavn, husnummerinterval, bynavn, postnummer og
postdistrikt. Endelig indeholder vejregisteret en række administrative distriktsinddelinger: Byfornyelsesdistrikt, evakueringsdistrikt, kirkedistrikt og sogn, skoledistrikt, socialdistrikt, valgdistrikt, varmedistrikt, befolkningsdistrikt og eventuelle øvrige kommunale distrikter.
Reglerne for folkeregistrenes vedligeholdelse af CPR’s vejregister havde helt frem til 1995 alene
fremgået af ”hjælpetekster” til CPR’s online indrapporteringssystem samt i lovgivningen på BBRområdet. CPR-kontoret udsendte i 1995 et cirkulære nr. 28 af 20. februar 1995 om ajourføring og
drift af CPR’s vej- og boligregister, som samlede alle de gældende regler på området op med det
formål at sikre en høj datakvalitet, men kom ikke med nye regler i forhold til tidligere.
Baggrunden for udsendelsen af cirkulæret var den efterhånden mere intensiverede anvendelse af
CPR’s vej- og boligregister til andre formål ud over folkeregistreringsområdet. Samtidig var CPR’s
vejregister med oplysninger i form af kommunekode, vejkode m.v. blevet nøglen til at sammenknytte
registreringerne af henholdsvis CPR-data, ejendomsdata og data om virksomheder (CVR).
Det fremgik af § 59, stk. 3, i CPR-loven, at 1995-cirkulæret forblev i kraft efter CPR-lovens ikrafttræden 1. juli 2000, indtil det blev afløst af nye forskrifter i henhold til denne lov. Det skete i 2002, hvor
1995-cirkulæret blev afløst af cirkulære nr. 130 af 25. november 2002 om ajourføring og drift af
CPR’s vej- og boligregister, som fortsat er gældende i dag.
Kommunalreformen indebar bl.a., at kommuner skulle lægges sammen, nogle kommuner skulle deles op og fordeles på 2 eller flere nye kommuner, veje skulle deles op på en ny måde, andre hele og
halve veje skulle lægges sammen på tværs af gamle kommunegrænser og kommunale distrikter
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Det var en opgave, der krævede en stram central styring fra CPR-kontorets side, en betragtelig omlægning af de nævnte data i CPR’s vejregister samt nye adressekoder til en stor del af befolkningen.
Samtidig skulle det også sikres, at CPR’s brugere i såvel den offentlige som private sektor efter omlægningen havde de nye korrekte adressedata til rådighed.
I forbindelse med kommunesammenlægninger dukkede en gammel sag, som havde givet CPRkontoret problemer i forbindelse med indførelsen af det nye CPR-system i 1991, op igen. Det drejer
sig om den siden 1970’erne gældende regel om, at et vejnavn kun må findes ét sted i hver kommune, jf. afsnit 3.
Det skønnedes i 2005, at efter kommunesammenlægningen pr. 1. januar 2007 ville i størrelsesordenen 15.000 – 20.000 vejnavne med 400.000 husstande ikke længere være entydige inden for de nye
kommunegrænser.
Dette problem, som ville omfatte 15 – 20 pct. af de ca. 107.000 veje i Danmark, var nu så omfattende, at der måtte findes en holdbar og generel løsning. Ellers ville konsekvensen være store administrative byrder, usikkerhed og misforståelser, når myndigheder og virksomheder skulle håndtere
adresseoplysninger, f.eks. i forbindelse med henvendelser og indberetninger fra borgere, eller når
politi og ambulance skulle nå hurtigt ud til den rigtige adresse. Det ville ikke være hverken en ønskelig eller praktisk gennemførlig løsning at omdøbe de berørte vejnavne.
Der blev derfor fundet en løsningsmodel, hvorefter en adressebetegnelse fremover skulle bestå af
postnummer, vejnavn og husnummer. Postnummersystemet skulle gøres til det bærende element i
adressesystemet, således at den adressebetegnelse, som borgere og virksomheder i forvejen anvender ved adressering af postforsendelser, fremover også skulle anvendes over for den kommunale forvaltning og andre offentlige myndigheder.
Denne løsningsmodel blev gennemført ved en ændring af BBR-loven (lov nr. 601 af 25. juni 2005)
som samtidig sikrede, at der i koncessionsaftalen med Post Danmark A/S blev etableret en indsigelsesret i forhold til fremtidige nedlæggelser i postnummerinddelingen, som ville medføre, at de berørte vejnavne og adresser ikke længere ville være entydige.
CPR-kontoret havde inden den helt store kommunesammenlægning pr. 1. januar 2007 lejlighed til i
mindre skala at prøve sådanne omlægninger i praksis – ikke blot én gang men faktisk hele to gange.
De oprindeligt 5 bornholmske kommuner blev nemlig lagt sammen til Bornholms kommune i juni
2003, mens Marstal og Ærøskøbing kommuner blev lagt sammen til Ærø kommune pr. 1. januar
2006.
Kommunalreformen med ændringen af det kommunale Danmarkskort pr. 1. januar 2007 gav anledning til den største omlægning af data i CPR siden systemets oprettelse i 1968. Forud var gået mere
end 5 års planlægnings- og udviklingsarbejde. Programudviklingen startede i midten af 2001 til brug
for sammenlægningen i 2003 af kommunerne på Bornholm og programmerne blev undervejs benyttet til sammenlægningen af Ærø.
Programmerne blev løbende udviklet, således at den store dataomlægning af CPR-systemet kunne
ske mest hensigtsmæssigt for kommunerne. Der skulle her i forbindelse med den store omlægning
pr. 1. januar 2007 tages højde for specielle forhold, herunder opsplitninger af kommuner, dvs. hvor
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var ikke tilfældet ved sammenlægningerne på Bornholm og Ærø.
Arbejdet med forberedelserne af Kommunesammenlægningerne skete i et meget tæt samarbejde
med KL og centrale statslige myndigheder samt ikke mindst med repræsentanter fra kommunerne,,
som repræsenterede den praktiske erfaring på området.
Programmerne fra kommunesammenlægningerne på Bornholm og Ærø blev justeret og tilpasset.
Der blev udviklet programmer til brug for opsplitning af kommuner. Opsplitningerne skete på baggrund af kommunernes indberetning af valgdistrikter.
Det lykkedes at få edb-programmerne opbygget således, at hele omlægningen af CPR’s data kunne
ske rent maskinelt – bortset fra nogle helt specielle styringsoplysninger, som CPR-kontoret selv måtte indberette.
Omlægningen af data blev allerede påbegyndt den 20. oktober 2006 for så vidt angår veje og vejdistrikter. Henvisning mellem gamle vejkoder/nye vejkoder og henvisning mellem gamle vejdistriktskoder/nye vejdistriktskoder samt kopi af CPR-systemet vejregister og myndighedsregister efter kommunalreformen var tilgængelig på CPR’s hjemmeside for alle myndigheder og virksomheder, således at disse kunne begynde at anvende de nye kommune-/vejkoder i egne IT-systemer fra slutningen af november 2006.
Den egentlige omlægning af den personrelaterede del af CPR’s oplysninger blev begyndt torsdag
den 21. december kl. 16, hvor der blev lukket for alle opdateringer af CPR.
Et effektivt konverteringsforløb indebar, at det kun var nødvendigt at lukke CPR for søgninger og
opslag i 5 timer i løbet af fredag den 22. december 2006.
Den store omlægning af CPR var samtidig startskuddet på kommunesammenlægningen i de ITsystemer i Danmark i såvel den offentlige som private sektor, der anvender CPR’s oplysninger. I
dagene efter den 22. december 2006 blev den største datakørsel hidtil i CPR’s historie derfor afviklet
med henblik på at levere 600 udtræk med 398 mio. dataposter til CPR’s kunder
De første kunder, herunder KMD, fik allerede leveret deres dataleverancer fredag den 22. december
2006 først på aftenen.
Da disse datakørsler var afviklet, kunne der igen åbnes for opdateringer af CPR den 27. december
2006.
Ved omlægningen pr. 1. januar 2007 fra 270 til 98 kommuner, blev 13 kommuner splittet og delene
fordelt til andre nye kommuner, godt 95.000 veje fik nye vejkoder, 4 mio. personer fik ny adressekode, 73 mio. dataforekomster blev ændret i CPR og – som nævnt - 398 mio. dataposter blev leveret til
CPR’s kunder som følge af omlægningen.
Såvel CPR som CPR’s offentlige og private kunder kunne herefter passere årsskiftet 2006/2007 med
IT-systemer, som afspejlede det ny kommunale Danmarkskort.
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til i alt 4. Dette skete med virkning pr. 1. januar 2009.
Ved årtusindeskiftet omfattede CPR 275 kommuner i Danmark og 18 kommuner i Grønland. Indeværende årti blev kommunesammenlægningernes årti, hvor antallet af kommuner i Danmark blev
reduceret til 98 og i Grønland til 4.

16. CPR’s udnyttelse og digitalisering af forvaltningen
Gennem en årrække har digitalisering af den offentlige sektor stået højt på dagsordenen. Den seneste strategi for digital forvaltning, som er udarbejdet af regeringen og de kommunale parter og blev
offentliggjort i juni 2007, dækker årene 2007 – 2010 med en vision for digitaliseringens rolle i at skabe en effektiv og sammenhængende offentlig sektor, med høj servicekvalitet, hvor borgere og virksomheder er i centrum. De konkrete initiativer, som gennemføres frem til 2010, skal således skabe
bedre service til færre omkostninger.
Den første digitaliseringsstrategi (På vej mod digital forvaltning – vision og strategi for den offentlige
sektor) blev udarbejdet i 2002 som opfølgning på rapporten Digital Forvaltning, maj 2001, afgivet af
et fælles udvalg mellem staten og de kommunale parter og under Finansministeriets formandskab,
som dengang skulle vurdere mulighederne for bedre og billigere borgerbetjening og effektivisering af
arbejdsprocesser ved introduktion af digital forvaltning.
Et af de forhold, som rapporten Digital Forvaltning pegede på, var, at det for at realisere potentialerne ved digital forvaltning var vigtigt, at der i videst muligt omfang blev skaffet adgang til data i den
offentlige sektor.
Det var ikke første gang, at spørgsmålet om bedre udnyttelse af data i offentlige registre dukkede
op. Spørgsmålet om udnyttelsen af data, herunder i de 3 basisregistre CPR, CVR og BBR, var også
i fokus tilbage i 1990’erne i forbindelse med De IT-politiske Handlingsplaner samt indgik i bestræbelserne endnu tidligere, nemlig helt tilbage i 1980’erne på at forenkle edb-samordningen mellem stat
og kommuner, herunder med henblik på at sikre adgang til oplysninger i de statslige centrale systemer og de fællekommunale systemer for alle relevante parter.
De tre basisregistre CPR, CVR og BBR har egentlig ikke så meget tilfælles bortset fra en fælles nøgle i form af adressen, der binder dem sammen. De registrerede enheder er vidt forskellige hhv. virksomheder (juridiske enheder og arbejdssteder), bygninger og boliger samt personer. Der opereres
derfor også med forskellige nummersystemer til identifikation i de tre registre.
Deres oprindelse og historie afviger også fra hinanden. BBR og CVR er begge først etableret i
1970’erne – BBR med registrering i kommunalt regi på basis af en lov fra 1977 og CVR med registrering centralt i statsligt regi på basis af en lov fra 1975 om et centralt erhvervsregister.
CPR har en væsentlig længere historie, idet grundlaget herfor blev skabt med folkeregisterloven i
1924, som gennem en lovændring i 1968 dannede basis for CPR’s etablering som et centralt statsligt IT-register samme år.
CPR-lovændringen i 1968 gjorde samtidig CPR-systemet klar til den efterhånden vigtige opgave
med at give adgang til CPR’s data for den offentlige forvaltning – i første omgang kildeskattesystemet fra 1970 og Danmarks Statistik, hvor sidstnævnte efter 1970 kunne holde op med at gennemføre folketællinger i traditionel forstand, men blot kunne basere opgørelsen af den samlede befolkning
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af CPR’s oplysninger.
Fra 1980 har CPR endvidere været grundlag for dannelsen af uddata til udskrivning af valglister og
valgkort i forbindelse med valg til Folketing og Europaparlamentet, Folkeafstemninger og kommunale valg, således at der ikke mellem valgene manuelt skal vedligeholdes papirvalglister, som kan
danne grundlag for valget. Udtrækket fra CPR til dannelse af valglister og valgkort kan køre nogle få
timer efter, at statsministeren har udskrevet valg til Folketinget, hvor datoen jo sjældent er fastlagt på
forhånd. Det er således heller ikke nødvendigt for den enkelte borger selv at anmode om optagelse
på valglisten, som det er tilfældet i en række andre lande, som vi ellers sammenligner os med.
I forhold til digitaliseringen etablerede CPR-kontoret sin egen hjemmeside www.cpr.dk i 1995 og i
1997 blev der adgang for de enkelte borgere til at anmode om registerindsigt (adgang til egne data)
via CPR’s hjemmeside. Registerindsigten blev dog af sikkerhedsgrunde sendt i et brev med posten
til borgerens registrerede folkeregisteradresse.
CPR har igennem en lang årrække frem mod 2001, hvor rapporten om Digital Forvaltning fremkom
haft produkter, der kunne integrere CPR’s oplysninger i andre offentlige myndigheders sagsbehandlingssystemer. Offentlige myndigheder har således længe haft mulighed for at digitalisere arbejdsgangen ved indhentning af oplysninger fra CPR, enten ved at den relevante personkreds hos myndigheden automatisk og elektronisk blev vedligeholdt via udtræk med de nødvendige oplysninger fra
CPR, eller ved at oplysningerne blev tilvejebragt ved elektronisk enkeltkald til CPR for den relevante
borger, når der var behov herfor.
Så i forhold til CPR’s oplysninger var grundlaget for digitaliseringen for så vidt fuldt til stede i 2001,
således at der ikke var barrierer eller restriktioner for adgangen til data i CPR.
CPR-kontoret kunne oven i købet i foråret 2001 annoncere, at der i 2002 ville blive lanceret nye services i form af åben og standardiseret adgang til data i CPR, hvor dataudvekslingen ville ske med
anvendelse af åbne standarder baseret på XML, som også anbefalet i digitaliseringsrapporten fra
2001. Der blev således offentliggjort standardiserede XML-grænseflader i form af web services til
CPR’s gængse søge- og opslagsmuligheder i CPR, der kan indbygges i myndighedernes egne ITløsninger – en mulighed som rent praktisk først blev taget i brug nogle år senere af de første myndigheder, der da var blevet modne hertil. Tilsvarende blev der adgang for andre myndigheder til at
aflevere data til CPR via web services ligeledes baseret på XML-standard.
I 2004 blev det muligt for borgerne at få adgang til egne data (registerindsigt) i CPR ved brug af
digital signatur via CPR’s hjemmeside, hvor borgeren umiddelbart får svar i form af sin registerindsigt på skærmen. Den oprindelige mulighed for at bestille registerindsigt via hjemmesiden uden
brug af digital signatur, hvor registerindsigten efterfølgende sendes fra CPR-kontoret via post, blev
dog opretholdt. Antallet af anmodning om registerindsigter, som således skal behandles manuelt i
CPR-administrationen og sendes med post til borgeren, har i en årrække varieret i intervallet mellem 3.000 - 7.000 stk. Med udbredelsen af den digitale signatur er dette tal dog faldet markant i
2008.
Endelig fik borgerne i 2005 mulighed for bl.a. på CPR’s hjemmeside at melde flytning som elektronisk selvbetjening ved brug af digital signatur.
De fleste offentlige myndigheder får personoplysninger fra CPR til brug for varetagelsen af deres
opgaver. CPR’s videregivelse af oplysninger til offentlige myndigheder sker rent praktisk via online

- 29 adgang til CPR eller i form af udtræk (batch) om en større kreds af personer (engangsudtræk eller
abonnement) af i forvejen fastlagte oplysninger på gængse edb-medier.
Private virksomheder, foreninger, fonde m.v. kan få adgang til aktuelle navne- og adresseoplysninger og visse yderligere oplysninger i CPR, om f.eks. deres kunder eller medlemmer. Alle former for
juridiske personer samt fysiske personer, der driver erhvervsvirksomhed, kan dels få leveret fastlagte oplysninger i form af udtræk af en større kreds af personer og løbende opdatering af disse oplysninger, dels få adgang til at rette elektroniske enkeltforespørgsler til CPR.
CPR har således i dag en helt central og afgørende betydning for en lang række borgervendte ITsystemer i såvel den offentlige som den private sektor, hvor personnumret benyttes som unik identifikation af borgerne og kunderne.
Der leveres nu godt 150 mio. personposter årligt via udtræk samt 35 – 40 mio. personposter årligt
via online fra CPR-systemet.
Adgangen til CPR’s oplysninger sker under alle omstændigheder inden for rammerne af CPR-loven.
Der er på CPR’s hjemmeside www.cpr.dk redegjort nærmere for de forskellige produkter og services, der giver adgang til CPR’s data, som aktuelt er til rådighed.
Med CPR-loven ikrafttræden 1. juli 2000 skete der bl.a. en udvidelse af den kreds af private, som
kan få leveret udtræk og adgang til elektroniske enkeltforespørgsler til CPR, fra alene at omfatte
erhvervsvirksomheder til at omfatte juridiske personer m.v., samtidig med at kravet om at der skal
være et konkret retsforhold i relation til de personer, hvorom der leveres CPR-data i udtræk, bortfaldt.
Disse nye muligheder blev fulgt op fra CPR-kontorets side i de følgende år gennem en målrettet
”markedsføring”, således at brugen af CPR i løbet af få år blev udbredt til størsteparten af de nye
mulige kundesegmenter i den private sektor. Markedsføringsindsatsen kunne derfor ophøre med
udgangen af 2006, hvor i øvrigt også brugen af CPR måtte anses for fuldt udbredt til den offentlige
sektor.
Datatilsynet iværksatte i marts 2005 en undersøgelse af CPR-kontorets videregivelse af data til private virksomheder. Baggrunden herfor var medieomtale af, at Experian A/S – ved siden af sin virksomhed som kreditoplysningsbureau – fungerede som databehandler for andre private virksomheder
ved at abonnere på et større antal personers data fra CPR.
Datatilsynet afsluttede første del af sin undersøgelse, nemlig spørgsmålet om videregivelse af masseudtræk, i maj 2005. Datatilsynets udtalte, at CPR-kontorets videregivelse af masseudtræk til private virksomheder var lovlig, men fremkom dog med nogle enkelte anbefalinger til justeringer i CPRkontorets standardvilkår. I vilkårene blev persondatalovens behandlingsregler efterfølgende præciseret, ligesom det blev præciseret, at de registrerede skal kunne få oplyst, hvilke private dataansvarlige
der i sidste instans via en privat databehandler, som f.eks. Experian, modtager deres oplysninger.
Anden del af Datatilsynets undersøgelse af CPR, der omhandlede CPR Søg, dvs. private virksomheders adgang til at foretage elektroniske enkeltforespørgsler i CPR, blev afsluttet i juni 2005. Datatilsynet udtalte, at det er i overensstemmelse med CPR-loven, at udenlandske ambassader kan få
adgang til CPR Søg, at adgang til CPR’s sikkerhedslog ikke er en del af borgernes indsigtsret, og at
CPR-kontoret ikke har pligt til at kontrollere, om en virksomheds anvendelse af CPR Søg sker i
overensstemmelse med persondataloven.
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Datatilsynet anbefalede endvidere, at det burde overvejes at give en særlig information til flygtninge
om registreringen i CPR, herunder muligheden for at få beskyttet navn og adresse. CPR-kontoret
fulgte denne anbefaling, og informationen er siden givet til samtlige personer, idet den anføres i den
meddelelse, borgeren får tilsendt efter tildeling af sit personnummer.
Et af formålene med den ny CPR-lov fra 2000 var at skabe den rette balance mellem på den ene
side hensynet til at sikre borgernes privatliv og personlige integritet og på den anden side hensynet
til at effektivisere den offentlige administration og det private erhvervsliv.
Med Datatilsynets undersøgelse i 2005 af CPR-kontorets praktiske tilrettelæggelse af videregivelsen
af data til den private sektor i overensstemmelse med CPR-lovens bestemmelser herom, blev det
slået fast, at denne balance var opnået samtidig med, at CPR-kontorets praksis på nogle enkelte
punkter blev justeret en smule primært med det formål at gøre virksomhederne opmærksomme på
deres forpligtelser efter den generelle Persondatalov.
Opgaven med levering af udtræk af data fra CPR til forskningsformål blev den 1. januar 2007 overført fra CPR-kontoret til Sundhedsstyrelsens Forskerserviceenhed. Sigtet hermed var at opnå en
administrativ lettelse for en lang række forskere, som fremover kun ville behøve at henvende sig ét
sted, ligesom forskerbetjeningen forventedes at få et kvalitetsløft, idet forskerne i alle tilfælde vil
kunne drage nytte af de særlige kompetencer, som Forskerserviceenheden besidder vedrørende
registerudtræk. Videregivelsen af CPR-data sker således nu fra Sundhedsstyrelsens databaser, som
løbende ajourføres med de nødvendige oplysninger fra CPR.

17. EU-udbud af CPR-opgaven og fornyelsesproblematikken
Drift, forvaltning og videreudvikling af CPR-systemet, som gennem alle årene har været varetaget af
CSC Danmark A/S (tidligere I/S Datacentralen af 1959), var frem til 1. marts 2009 baseret på kontrakter, som stammede tilbage fra 2002/2003. Kontrakterne var uopsigelige for CSC frem til 1. marts
2010, men CPR-kontoret kunne opsige kontrakterne til udløb 1 til 2 år før.
Det blev i december 2004 besluttet og planlagt, at der skulle gennemføres et EU-udbud af hele
CPR-opgaven, dvs. CPR’s drift, forvaltning og videreudvikling, således at et helt nyt kontraktgrundlag kunne træde i kraft pr. 1. marts 2009, dvs. et år før de gældende kontrakter med CSC udløb.
Denne plan betød også, at CPR-kontoret ville kunne færdiggøre en række større og vitale ITudviklingsprojekter – først og fremmest omlægningen af CPR-systemet som følge af strukturreformen, som skulle gennemføres pr. 1. januar 2007, inden der blev taget hul på arbejdet med EUudbudet.
I 2006 konkluderede et eksternt konsulentfirma, at der kunne opnås betydelige omkostningsreduktioner på CPR-området ved at gennemføre et samlet moderniseringsprojekt med henblik på en konsolidering og omlægning af CPR-systemet. På den baggrund blev det besluttet, at CPR’s nettobevilling skulle gå i 0 (nul) over 4 år frem mod 2010, samtidig med at CPR-systemet skulle igangsætte et
moderniseringsprojekt som skulle konkurrenceudbydes sammen med CPR’s drift og forvaltning.
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som led i CPR’s modernisering.
Arbejdet med udarbejdelse af udbudsbekendtgørelse og udbudsmaterialet blev med bistand fra
Execon Informatik A/S påbegyndt i løbet af foråret 2007, således at prækvalifikation af tilbudsgivere
kunne ske hen over sommeren 2007. Udbudsmaterialet blev udsendt i oktober 2007 til de prækvalificerede virksomheder.
I forbindelse med såvel udbudsbekendtgørelsen som i udbudsmaterialet blev det understreget, at
udbudsforretningen blev gennemført i forventning om, at der kunne opnås besparelser gennem konkurrenceudsættelse og fornyelse.
Tilbudsfristen var 1. februar 2008, hvorefter CPR-kontoret med bistand fra Execon Informatik A/S
iværksatte vurderingen af de indkomne tilbud, herunder også ét tilbud, der inkluderede et fornyelsesprojekt.
Resultatet af vurderingen var, at kontrakten vedrørende CPR’s drift, vedligeholdelse samt bistand til
udvikling blev tildelt CSC Danmark A/S for perioden 2009 til 2013 med mulighed for forlængelse i 2
gange 1 år.
Den kontrakt med CSC, der trådte i kraft den 1. marts 2009, opfyldte alle CPR-kontorets krav – også
om omkostningsbesparelser af en størrelsesorden, som det eksterne konsulentfirma havde stillet i
udsigt i 2006 – men uden at der heri indgik et samlet fornyelsesprojekt – og skabte grundlag for en
umiddelbar fortsættelse af det igangværende arbejde med en sikker fornyelse af CPR-systemet.
I øvrigt omfatter kontrakten også Kirkeministeriets Personregistrering, som er en helt integreret del
af CPR-systemet, samtidig med at Kirkeministeriet fortsat bevarer det faglige og indholdsmæssige
ansvar for Personregistreringen.
CPR-systemet hviler på et robust, stabilt og velafprøvet teknisk grundlag, hvor de centrale teknologier, database og styresystemer er placeret på en mainframe server. Men CPR-systemet er også
karakteriseret ved en kompleks og sammensat systemarkitektur, som stiller krav til de tekniske
kompetencer i forbindelse med systemvedligeholdelsen.
De centrale elementer af systemet - forretningsregler, styring af processer og indkapsling af services - er udviklet i et 4 generationssprog – Natural. Det primære karakteristikum for Natural er, at
det ikke understøtter et mere frit valg af afviklingsplatform for CPR.
En af de vigtigste beslutninger, som CPR-kontoret har taget i de seneste år, er beslutningen om at
tage Java i brug som programmeringsteknologi med det formål at erstatte Natural.
Samtidig har CPR-kontoret besluttet, at nyudvikling og ændring af eksisterende applikationer skal
følge et objektorienteret design, således at al forretningslogik, det være sig kontroller, dataintegritet,
regler for søgning og opslag, centreres om de naturlige dataobjekter som CPR består af. Med denne ændring kan systemets nuværende kompleksitet forenkles, idet antallet af kodeliner og moduler
begrænses, hvorved omkostningerne til vedligeholdelse vil falde.
CPR-kontorets beslutninger afspejler sig i den overordnede udviklingsplan for CPR-systemet for
årene 2008-2012, hvorefter CPR-systemet fremover baseres på teknologier og en arkitektur, som
understøtter portabilitet, forenkling og konsolidering, herunder at der på sigt så vidt muligt kun anvendes én løsning til ét problem, f.eks. ét programmeringssprog, én udviklingsplatform osv.
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CPR-kontoret har allerede taget en række væsentlige skridt i retning mod udfasning af Natural og
implementering af en ny dataobjektmodel, idet projekterne vedrørende


CPR Sikkerhed, som indebærer, at der i 2008 er gennemført en decentralisering af sikkerhedsadministrationen til CPR’s kunder og en flytning af denne fra SES til CPR’s webløsning,



CPR SOAP Services, der fra 2008 har gjort det muligt for CPR’s kunder at modtage oplysninger fra CPR via OIOXML-skemaer, og



CPR Web Søg til online søgning og opslag, som færdiggøres medio 2009,

er baseret på objektservices i Java.
Næste skridt er moderniseringen af det samlede programkompleks omkring CPR Web Ajour, der er
det helt centrale element for dataskabelse og vedligeholdelsen af CPR. Omlægningen, der også
omfatter Kirkeministeriets Personregistrerings ajourføringsdel, vil ske til et dataorienteret ajourføringsprincip baseret på den dataobjektmodel, der som nævnt ovenfor implementeres for Web søg i
løbet af 2009. Det forventes, at moderniseringen af CPR Web Ajour kan være afsluttet i løbet af
2011.
Foruden CPR Web Ajour skal to resterende delelementer af CPR-systemet også moderniseres,
forinden udfasningen af Natural er tilendebragt. Det drejer sig om:


CPR’s udtræksprogrammer, dvs. det programkompleks som dagligt anvendes til at levere
data til hele den offentlige sektor og store dele af den private sektor. Her forventes Natural
erstattet med Java - eventuelt ved maskinel konvertering - i løbet af de kommende år.



CPR’s 3270-baserede SErviceSystem SES med oplysninger om kunderne til brug for produktionsstyring, fakturering og opgavedefinition. SES forventes udskiftet med et standardsystem eller konverteret til Java med en webbaseret brugergrænseflade i løbet af de kommende år.

En samlet modernisering af CPR’s udtræksprogrammer og SES vil blive billigere og enklere at gennemføre, såfremt der forudgående gennemføres en sanering af CPR’s udtræksprogramkompleks.
CPR-kontoret har derfor i 2008 igangsat dette arbejde, som forventes afsluttet i løbet af 2009. Hertil
kommer, at den løbende vedligeholdelse af programmerne i alle tilfælde vil blive billigere, såfremt
antallet af specialprogrammer reduceres.
Saneringen vil indebære, at en række CPR-kunder vil skulle forberede sig på at skifte fra deres nuværende specialprogram til et standardprogram. Kunden vil naturligvis blive varslet i god tid, herunder om forskellen mellem gammelt og nyt udtræk, og få leveret de nødvendige CPR-data, men
post- og recordopbygningen vil være en anden end hidtil.
Omlægningen i løbet af de kommende år af CPR Web Ajour, SES og CPR’s udtræk, herunder saneringen af udtræksprogrammerne, vil som resultat give et mindre komplekst og stærkt forenklet og
konsolideret CPR-system, der vil være enkelt og billigt løbende at vedligeholde og samtidig vil give
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CPR-opgaven, herunder eventuelt portere CPR til anden afviklingsplatform.
Herved vil der være skabt et attraktivt udgangspunkt for en fornyet konkurrenceudsættelse af CPRopgaven i god tid inden udløbet af den nuværende kontrakt med CSC om drift, vedligeholdelse
samt bistand til udvikling af CPR-systemet, hvor kontraktperioden netop er startet pr. 1. marts 2009.

18. Afsluttende bemærkninger
Som nævnt i indledningsafsnittet omtaler nærværende beskrivelse alene de allervigtigste forhold og
begivenheder fra de seneste 20 - 25 år, der i særlig grad kan medvirke til at give et billede af udviklingen på CPR-området i perioden.
Der skal ikke her forsøges at give et bud på, hvad fremtiden vil bringe på CPR-området f.eks. for så
vidt angår lovgivningen, den teknologiske udvikling og de produkter og services i forhold til myndigheder, virksomheder og borgerne brug af CPR-systemet og dets oplysninger, udover hvad der er
anført i det forrige afsnit 17 for så vidt angår umiddelbart forestående udviklingsprojekter.
CPR-systemet forventes dog også i fremtiden at bestå som en central samling af grundlæggende
oplysninger om befolkningen og som formidler af disse data til myndigheder og private inden for
CPR-lovgivningens rammer.
Erfaringen fra de første lidt mere end 40 år med CPR-systemet viser, at fantasien sjældent rækker til
at udarbejde et egentligt visionsafsnit, som ikke efter kort tid vil være misvisende. Det er derfor, at
denne beskrivelse ikke indeholder et sådant afsnit.

