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Ændringer som følge af den nationale cyber- og 
informationssikkerhedsstrategi 2022-2025 

• Initiativ 1.1 - Styrket sikkerhed omkring samfundsvigtige 
funktioner 

I den nationale cyber- og informationssikkerhedsstrategi er 
personregistrering udnævnt til at være en samfundsvigtig funktion og 
PERSON til et samfundskritisk IT-system. Som følge heraf skal der etableres 
en Decentral Cyber- og Informationssikkerhedsenhed, også kaldet DCIS. DCIS 
skal være på plads pr. 1. januar 2023. Derfor har vi i det forløbne år arbejdet 
med at etablere en sådan enhed samt udarbejde en strategi for det arbejde, 
som enheden skal udføre. Dette arbejde og strategien, der indeholder i alt 12 
initiativer, og hvad det konkret kommer til at betyde i forhold til det at 
arbejde med personregistrering, vil vi informere mere om i den kommende 
tid. 

• Initiativ 1.16 - Styrkelse af udenlandske statsborgeres 
førstegangsregistrering i CPR 

Fra 1. januar 2023 stilles der formaliserede krav om, at borgere i forbindelse 
med udtagelse af et personnummer skal forevise fornøden dokumentation i 
form af ID-beviser, at myndigheden, som tildeler adm. CPR-numre, skal 
foretage kontrol af forelagte ID-beviser, samt at der i regi af Kirkeministeriet 
skal udarbejdes formaliserede forretningsgange, sikres uddannelse af 
medarbejdere og føres tilsyn med sagsbehandlingen, når der udtages et adm. 
CPR-nummer. 

Ændringen er hjemlet i bekendtgørelse om folkeregistrering § 1, stk. 5-7 og 
denne ændring træder i kraft 1. januar 2023. 

For at kunne leve op til de nye kvalitetsstandarder i kontrol med ID-beviser 
bliver opgaven med at udtage administrative CPR-numre centraliseret pr. 1. 
januar 2023. Fra denne dag vil det kun være 41 sogne og to sønderjyske 
personregistre, der på vegne af alle sogne skal udtage de administrative CPR-
numre, som der måtte blive behov for i forbindelse med registreringer af 
hændelser i PERSON.  

Personregisterførerne i disse myndigheder har i løbet af efteråret modtaget 
en særlig uddannelse i bl.a. vurdering af ID-beviser som f.eks. pas. 

Nyhedsbrev om: 
Ændringer som følge af den nationale cyber- og 
informationssikkerhedsstrategi 2022-2025 – Anerkendte trossamfund 
– Sprogbilag – Registrering af konfirmander – Forpligtelse i forbindelse 
med sognets postkasse – De 8 bud fra Navnekontoret i Familieretshuset 
-  Åbningstider jul og nytår 
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Vi er i øjeblikket ved at lægge sidste hånd på nye artikler om de nye 
arbejdsgange i forbindelse med administrative personnumre fremadrettet, 
og disse vil blive tilgængelige på P-Supportforum pr. 1. januar 2023.  

Vi vil ligeledes udsende et nyhedsbrev 2. januar, der alene handler om denne 
større ændring. 

  

Anerkendte trossamfund 

Trossamfundslovens § 23 træder i kraft 1. januar 2023. Man skelner ikke 
længere mellem ”gamle” og ”nye” anerkendte trossamfund, og derfor 
ophører retten til at føre kirkebøger og udstede attester for de 10 
trossamfund, der er godkendt ved kongelig resolution efter d. 1. januar 1970.  

Det betyder, at disse trossamfund ikke længere kan foretage civile 
registreringer som f.eks. navngivning ved dåb, og du skal derfor ikke længere 
sende fødselsoplysninger, hvis et barn født i dit sogn, skal døbes i 
eksempelvis en katolsk kirke. Barnet skal være navngivet inden dåben. 

Vi opdaterer vores artikler på P-supportforum vedr. anerkendte 
trossamfund, og der vil også blive udsendt særskilt kommunikation, bl.a. i 
forhold til attestrekvistioner og verificeringer af borgere, der er 
fødselsregistreret i et anerkendt trossamfund inden 1. januar 1968. 

 

Sprogbilag 

Vi får ind imellem henvendelser fra udenlandske ambassader i Danmark, der 
undrer sig over, hvor forskelligartet udstedelsen af sprogbilag er, afhængigt 
af hvilket sogn eller sagsbehandler, der har udstedt dem. 

Vi har derfor kigget vores artikler om sprogbilag grundigt igennem, og 
opdateret dem både hvad angår tekst og skærmbilleder, for at sikre os, at 
vejledningerne kan hjælpe jer med at yde en korrekt sagsbehandling. 

Det er især vigtigt at være opmærksom på, at data aldrig må være forskellig 
på attest og sprogbilag, også selvom ledeteksterne på sprogbilaget er 
anderledes end på attesten. Man skal huske, at sprogbilaget er ens inden for 
hele EU, og skal kunne rumme forskelligheden i alle attester indenfor EU.  

I kan læse de opdaterede vejledninger her. 

 

Husk at registrere konfirmander for 2022 

Hvert år er flere tusind konfirmander ikke blevet registreret i det år, hvor de 
er konfirmeret. Det betyder, at de ikke fremgår af de data, som vi sender 
videre til Danmarks statistik pr. 1. januar. De fleste sogne kommer først i 
tanke om det, når de på sogn.dk kan se, at der står 0 konfirmander i sognets 
statistik. Selvom konfirmanderne bliver registreret på et senere tidspunkt, 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/1533
https://p-support.kirkenettet.dk/hc/da/articles/360015659819-Om-anerkendte-trossamfund-registreringer-og-attester#h_01EJXHJZAV7E99R29CN6JEEC47
https://p-support.kirkenettet.dk/hc/da/articles/360015659819-Om-anerkendte-trossamfund-registreringer-og-attester#h_01EJXHJZAV7E99R29CN6JEEC47
https://p-support.kirkenettet.dk/hc/da/articles/360013825059-Sprogbilag-Legaliseringsforordning
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vil de aldrig komme til at fremgå af statistikkerne. Derfor skal I huske at 
registrere jeres konfirmander inden nytår, så vi er sikre på retvisende data. 

 

Sognepostkasser 

Et sogn er en myndighed og har som sådan en officiel 
myndighedsmailadresse. Det er den mailadresse, der indeholder sognets 
navn.sogn@km.dk, f.eks. Sønderstruplund.sogn@km.dk. 

Det er til denne mail, at henvendelser vedrørende sognets 
myndighedsopgaver som personregistrering skal sendes. Din personlige km-
mailadresse skal ikke bruges til dette, da det kun er dig, der har adgang til 
denne mail. Hvis du er syg eller på anden måde fraværende, kan andre ikke 
besvare de henvendelser, der måtte komme. 

Derfor er det vigtigt, at I har en arbejdsgang for, hvem der tjekker 
sognepostkassen dagligt. Vi oplever desværre, at henvendelser ikke bliver 
set og besvaret, fordi ingen tjekker op på sognepostkassen. Vi får også 
henvendelser fra andre myndigheder som f.eks. Familieretshuset omkring 
dette. 

Det er sognets KBF-præst, der har adgang til postkassen og som kan tildele 
andre adgang. Da henvendelserne i sognets postkasse ofte indeholder 
personoplysninger vedr. personregistrering, er det vigtigt, at det kun er 
personale, der arbejder med personregistrering, der må få adgang. 
Menighedsrådet skal ikke have adgang til og anvende denne postkasse, men 
i stedet bruge menighedsrådets postkasse (sognekode@sogn.dk). 

Læs mere om myndighedspostkassen og adgang hertil her. 

 

Nyt fra Familieretshuset: 

 

De 8 bud fra Navnekontoret i Familieretshuset 

1. Du kan selv godkende et nyt fornavn når: 

Navnet opfylder betingelserne i afsnit 5.4.1 i Vejledning om navn og er 
kønskorrekt (også hvis det skal gives som mellemnavn) 

 
2. Du kan selv godkende et nyt fornavn som en variant når: 
- Det ansøgte navn ikke er godkendt til modsat køn 
- Det ansøgte navn ikke er brugt som efternavn og 
- Der findes et allerede godkendt fornavn til samme køn, og det 

ansøgte navn udtales præcist ligesådan. 
 

mailto:navn.sogn@km.dk
mailto:S%C3%B8nderstruplund.sogn@km.dk
mailto:sognekode@sogn.dk
https://support.kirkenettet.dk/hc/da/articles/360013055719-Tilf%C3%B8j-en-postkasse-i-Outlook
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3. Nydannet efternavn 

Et nydannet efternavn er et navn, som ikke allerede bæres af nogen som 
efternavn her i landet. Beskyttede efternavne kan derfor aldrig søges som 
nydannet efternavn - heller ikke selvom ansøgers tip tip tip tip tip tip tip tip 
oldemor har båret navnet.  

4. Familieretshusets kontaktoplysninger 

Hvis I ønsker, at jeres henvendelser kommer frem til de rigtige, så brug 
https://p-support.kirkenettet.dk/hc/da/articles/360013768560-
Kontaktoplysninger 

Så får I også hurtigere svar ���� 

5. Jeres kontaktoplysninger 

Hvis I også ønsker at vores henvendelser kommer frem til jer, så husk at 
oplyse jeres navn, telefonnr. og sognekode. 

6. Hvem kan rette fejlregistrering af navn ved indrejse 
- Alene den myndighed der har registreret navnet, kan foretage en 

rettelse. 
- Hvis borgeren afvises af registreringsmyndigheden, skal borgeren 

søge om navneændring, på lige fod med andre som ønsker 
navneændring. 
 

7. Har ansøger domicil i Danmark 

Ved ansøgninger om navneændring skal domicil altid være afklaret inden 
behandling af kirkekontoret eller videresendelse til Familieretshuset. 

8. Familieretshuset kan først behandle sager om manglende 
navngivning når: 

- Al forudgående korrespondance med 
forældremyndighedsindehaver(ne) sendes med sagen ind til 
Familieretshuset.  

- Ved fælles forældremyndighed: Når begge forældre er blevet gjort 
opmærksomme på pligten til at navngive barnet/børnene senest 6 
måneder efter barnets/børnenes fødsel. Hvis forældremyndigheds-
indehaver(ne) har ansøgt om navngivning og I afventer afgørelse fra 
Familieretshuset, skal der ikke sendes en sag om manglende 
navngivning. 
 

 

 

Hvem bringer post ud i 
himmelen? 

De ti bud. 

https://p-support.kirkenettet.dk/hc/da/articles/360013768560-Kontaktoplysninger
https://p-support.kirkenettet.dk/hc/da/articles/360013768560-Kontaktoplysninger


 

FOLKEKIRKENS IT 

Side 5 
 
 

Åbningstider i Personregistrering jul og nytår 

Afdelingen for personregistrering holder lukket fra lørdag d. 24. december til 
og med mandag d. 2. januar 2023. Der vil i denne periode ikke blive besvaret 
henvendelser på hverken telefon eller mail.  

Vi er tilbage tirsdag d. 3. januar 2023 kl. 8.30. 

 

Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. 

 

Mange julehilsner fra 

 

Alle os i afdelingen for personregistrering 


