Nyt tilsynssystem ‘PERSONtjek’
Personregistrering EfterUddannelse ’PEU’ i efteråret 2020
”Automatisk kørsel” i forbindelse med SBL

Folkekirkens It

PERSONtjek
Som vi tidligere har orienteret om, er vi i øjeblikket ved at udvikle et nyt
system, der skal understøtte arbejdet med tilsyn og kvalitet i
personregistreringen. Det nye system er efter en navnekonkurrence,
hvor vi modtog mere end 50 forslag, blevet navngivet ’PERSONtjek’.
PERSONtjek er et administrationssystem, der som nævnt kan understøtte
provstens arbejde med at føre tilsyn med personregistreringen i
provstiets sogne. Systemet indeholder bl.a. en overbliksside, hvor det er
muligt hurtigt at danne sig et indtryk af, hvornår der senest er afholdt
tilsyn i de enkelte sogne. Det vil ligeledes via PERSONtjek være muligt at
planlægge selve tilsynet, sende kalenderaftaler og trække de lister, der
skal danne grundlag for tilsynet ud fra såvel kvantitative som kvalitative
kriterier. Endelig vil det være muligt at afrapportere og sende besked om
det forløbne års afholdte tilsyn til biskoppen, sådan som reglerne
foreskriver.
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PERSONtjek vil også kunne anvendes af kbf.præster og kordegne, der
ønsker at foretage egenkontrol af de registreringer, man selv har
foretaget.
Systemet er udviklet i samarbejde med ERFA-gruppen og bliver løbende
testet af brugere.
PERSONtjek sættes i drift i flere etaper i løbet af efteråret 2021. Første
del, som er planlægning og afholdelse af tilsyn for provster går i drift
omkring 1. september. I oktober følger præsters og kordegnes mulighed
for egenkontrol, mens rapporteringsdelen følger i november.

Personregistrering EfterUddannelse ’PEU’
I foråret 2020 begyndte Personsupporten med et nyt
efteruddannelsestiltag - Personregistrering EfterUddannelse, også kaldet
’PEU’. Det er en årligt tilbagevendende fælles efteruddannelse for både
præster og kordegne på provsti-plan således, at 2-3 provstier slår sig
sammen og modtager 3 timers undervisning. Desværre blev forløbet
afbrudt halvvejs pga. Corona, men i efteråret 2021 tager
Personsupporten atter ud på ’roadshow’ for at undervise kbf.præster og
deres kordegn/præstesekretær.
I år vil det være PERSONtjek samt en ny bekendtgørelse vedrørende
personregistrering, der forventes at træde i kraft i løbet af efteråret
2021, som er hovedtemaer ved PEU.
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Hvis I ikke har modtaget en invitation, skal I kontakte jeres provsti, der
står for den praktiske del af planlægningen herunder udsendelse af
invitationer.

Side 2
Dokument nr. 138-90394

Vi glæder os til at møde jer rundt omkring i hele landet.

”Automatisk kørsel” i forbindelse med SBL
Mandag d. 28. juni er der sket en automatisering i PERSON i forhold til
sognebåndsløsere. Hver dag undersøger PERSON via en automatisk
kørsel, om sognebåndsløsere overholder reglerne for sognebåndsløsning
og valgret, og hvis det ikke er tilfældet, vil aftalen automatisk bringes til
ophør.
Det kan f.eks. være i tilfælde, hvor sognebåndsløseren flytter ind i SBLpræstens sogn eller melder sig ud af folkekirken. Det kan også dreje sig
om tilfælde, hvor en sognebåndsløser flytter til udlandet – her vil
sognebåndsløsningen bestå, mens valgretten bliver lukket.
Når en SBL-aftale bliver bragt til ophør, vil sognebåndsløseren modtage
en meddelelse om dette i sin Digitale Post. Hvis det drejer sig om et barn,
vil forældremyndighedsindehavere(n) modtage meddelelsen.
Det samme princip gælder allerede i dag, når en SBL-aftale bliver
oprettet i PERSON, og når en SBL-aftale bliver registreret som ophørt i
PERSON.
Der ligger en udtømmende liste over de automatiske kørsler på PSupportforum. Her vil du også kunne se eksempler på de mails, som
systemet sender.
Det er vigtigt at huske, at det er systemet, der automatisk varetager
opgaverne i forhold til disse meddelelser. Sognet skal ikke foretage sig
noget i den forbindelse.

Ny SBL-blanket
Hvis du som præst skal indgå en aftale med en ny sognebåndsløser,
finder du på P-supportforum en SBL-blanket, som du kan anvende til
formålet. Blanketten indeholder en beskrivelse af behandling af
persondata ved registrering af en SBL-aftale i PERSON, som
sognebåndsløseren skal gøres bekendt med.
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I Personsupporten holder vi sommerferie i den kommende periode.
Derfor kan der forekomme længere ventetid på telefonen og svartid på
mails, da vi ikke er så mange til at besvare jeres henvendelser.
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Vi vil gerne ønske jer alle en rigtig god sommer.
Med venlig hilsen
Personsupporten
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