
Notat 
 

 

Nyhedsbrev om: 

Nye navneregler – Underskriftskort – hændelser i udlandet – Kon-
firmand-Kommunikation – SBL ved præsts ophør - begravelsesafgø-
relser 

 

 

Ny Bekendtgørelse om Navne og ny Navnevejledning 

Mandag d. 15. marts trådte en ny Bekendtgørelse om Navne og en ny Navnevej-
ledning i kraft 

Der er nogle få ændringer i forhold til de tidligere udgaver: 

• ’Navneændring på bryllupsdagen’ ændres til ’Navneændring ved vielse’. 

Det er den betegnelse de fleste allerede bruger i daglig tale. Ordlyden er 

ændret i lovteksterne, og der er også lavet en ny papirblanket, som er 
lagt på borger.dk og personregistrering.dk. 

• Derudover er der ændring i afsnittet om gebyr. I Navnevejledningen fra 

2020 blev det indskærpet, at man ikke kan få refunderet gebyr, hvis 
man trækker sin ansøgning tilbage. I den nye vejledning præciseres det, 

at gebyret i visse tilfælde godt kan bruges til en ny ansøgning. 

Alle links på p-supportforum vil gå direkte til de nye regler. 

 

Ny måde at indberette en underskrift (Underskriftskort) 

Hvis du skal underskrive attester, skal Udenrigsministeriet kende din under-
skrift, så de kan validere den i forbindelse med legalisering af en attest.  

Det foregår nu på følgende måde: 

Du finder en blanket ’Underskriftskort’ på PSF under Opret underskriftskort 

1: Udfyld underskriftskortet på pc’en 
2: Print underskriftskortet ud 
3: Underskriv underskriftskortet med den underskrift, du vil bruge på attester 
4: Scan og mail underskriftskortet til Folkekirkens It: itk-p-support@km.dk.  

Skriv ’Underskriftskort’ i emnefeltet. Vi sender underskriftskortet videre til 
Udenrigsministeriet. 

OBS: Dette gælder kun for nye personregisterførere – alle der tidligere har ind-
sendt et underskriftskort, skal ikke foretage sig yderligere. 
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Hændelser, der sker i udlandet 

Vi vil gerne erindre om, at hændelser, der sker i udlandet, ikke skal registreres 
af et sogn men af folkeregistret i kommunen. 

Vi bliver desværre ind imellem præsenteret for sager, hvor sognet ved en fejl 
har registreret en hændelse eller udtaget et cpr-nummer, som de ikke har 
hjemmel til, fordi det drejer sig om en hændelse (f.eks. en fødsel) i udlandet. 
Det er kompliceret at rette og har ofte konsekvenser for borgerne. 

Du kan læse mere i Vejledning til Folkeregistrering, bilag 1. 

 

Ny ”bruger-guide” til Konfirmand-Kommunikation 

Vi er i øjeblikket i færd med et lave en mere enkel brugerguide til Konfirmand-
Kommunikation. Den vil, modsat den eksisterende vejledning, tage udgangs-
punkt i forskellige scenarier, fremfor at gennemgå hele systemet. Dermed bli-
ver det lettere for nye brugere at tage systemet i anvendelse. Vi håber, at 
guiden er klar lige efter påske. 

Ligesom sidste forår vil vi i april tilbyde et par webinarer i brugen af Konfir-
mand-Kommunikation. Mere om det i næste nyhedsbrev. 

 

SBL, når en præst holder op 

Et sognebånd ophører automatisk, når SBL-præsten flytter til en anden stilling 
eller ophører som præst i folkekirken. Det er stiftet, der lukker disse SBL-afta-
ler. Aftalerne lukkes via stiftets eget system, som kommunikerer med PERSON. 
Du skal som præst eller kordegn ikke foretage dig noget i PERSON i den forbin-
delse. 

Hvis du oplever, at den afgåede præsts SBL-aftaler ikke er lukket i PERSON, 
skal du rette henvendelse til stiftet og ikke Personsupporten.  

 

Begravelsesafgørelser, hvor en kommune er anmelder 

Hvis anmelder af en begravelse er en kommune, bliver afgørelsen ikke automa-
tisk sendt til kommunen. Det skyldes, at mange kommuner tidligere har frabedt 
sig afgørelsen. 

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt ’din’ kommune ønsker begravelsesafgørelser, 
kan du rette henvendelse til dem og spørge, om de fremover ønsker at modtage 
afgørelserne. Hvis kommunen svarer ja, sender du afgørelsen sikkert til den 
email-adresse, som kommunen oplyser er krypteret. 

 

Med venlig hilsen 

Personsupporten 
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