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Ny udgave af digital post 

Der kommer i september måned en ny udgave af digital post med nogle nye 
funktioner. F.eks. vil det nu igen blive muligt at se navn på modtager, når 
man indtaster et CPR-nummer. Derudover vil det være muligt for en borger 
at besvare en besked, som du har sendt via digital post, direkte i den 
postkasse, hvor borgeren har modtaget den (f.eks. på borger.dk eller i e-
boks).  

Du kan læse mere om det her: Digital Post i Outlook – PC-Supportforum 
(kirkenettet.dk) 

 

Signering med MitID 

I øjeblikket er vi i en overgangsperiode mellem NemID og MitID. Det er på 
nuværende tidspunkt muligt at logge sig på vores selvbetjeningsløsninger 
med både NemID og MitID, men det er endnu ikke muligt at 
signere/medsignere med MitID .  

Vi forventer, at det senest med udgangen af september også er muligt at 
signere/medsignere i alle vores selvbetjeningsløsninger inkl. 
konfirmandtilmelding med MitID.  

I mellemtiden må borgere, der ikke længere har adgang til NemID, benytte 
sig af papirblanketterne, når de skal lave en ansøgning eller tilmelding. 

Der ligger information om dette på både borger.dk og personregistrering.dk 

 

Navngivning inden faderskab er på plads 

Hvis et barn skal navngives ( evt. ved dåb) med fars mellem- og/eller 
efternavn, og faderskabet ikke er på plads og registreret i CPR endnu, kan 
barnet IKKE få navnet. Sagen skal ikke videresendes til Familieretshuset, da 
de heller ikke hverken kan eller skal sagsbehandle den.  
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Du må meddele barnets mor, at navngivningen må afvente faderskabet. Har 
du modtaget sagen digitalt, må du lade den ligge, indtil faderskabet er 
registreret, dog indenfor 6-måneders grænsen. Hvis navngivningen ikke kan 
vente, må mor sende en ny ansøgning med eget mellem- og/eller efternavn, 
og så må forældrene efterfølgende sende en ansøgning om navneændring 
(med gebyr).  

Vær opmærksom på, at hvis fars efternavn er et frit efternavn, kan barnet få 
navnet efter reglerne om frie efternavne. 

 

Personsøgning i forbindelse med administrativt personnummer 

Inden du udtager et administrativt personnummer, skal du FØRST sikre dig, 
at personen ikke allerede HAR et personnummer. Lav en søgning i PERSON 
på personens fødselsdato og navn under Søg -> Person -> Fødselsdato, skriv 
fødselsdatoen, vælg Køn og skriv personens navn med stort forbogstav 
(eventuelt blot noget af personens navn) -> Vælg Medtag personer, der 
tidligere har heddet navnet -> Klik på Søg. …" 

Derudover skal vi gøre opmærksom på disse artikler i P-supportforum, hvor 
du vil kunne finde vejledning. 

 

• Tips til overvejelse før du udtager et administrativt personnummer, se 
link: https://p-support.kirkenettet.dk/hc/da/articles/4408207045650 

• Administrativt personnummer - oversigt til udtagelse, se link: https://p-
support.kirkenettet.dk/hc/da/articles/360015642580 

• Registrering i PERSON - Administrativt personnummer - Voksen/barn, se 
link: https://p-support.kirkenettet.dk/hc/da/articles/360015521019 

• Registrering i PERSON - Administrativt personnummer - Dødfødt barn, se 
link: https://p-support.kirkenettet.dk/hc/da/articles/360015520999 

 

 

Registrering af kirkelig velsignelse 

En kirkelig velsignelse skal kun registreres i PERSON, såfremt det er en 
velsignelse af et borgerligt indgået ægteskab. Vi oplever ind imellem, at der 
bliver foretaget registrering af kirkelige velsignelser på baggrund af en 
kirkelig vielse, måske endda i samme kirke og ved samme præst. Disse 
velsignelser skal IKKE registreres i PERSON. Læs mere om Kirkelig 
velsignelse af ægteskab indgået ved borgerlig vielse her. 

Du kan finde vejledning på P-supportforum her: Generelt - 
Vielse/Velsignelse – P-Supportforum (kirkenettet.dk) 

 

https://p-support.kirkenettet.dk/hc/da/articles/4408207045650
https://p-support.kirkenettet.dk/hc/da/articles/360015642580
https://p-support.kirkenettet.dk/hc/da/articles/360015642580
https://p-support.kirkenettet.dk/hc/da/articles/360015521019
https://p-support.kirkenettet.dk/hc/da/articles/360015520999
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/565
https://p-support.kirkenettet.dk/hc/da/articles/360016549479-Generelt-Vielse-Velsignelse
https://p-support.kirkenettet.dk/hc/da/articles/360016549479-Generelt-Vielse-Velsignelse
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MR-valg og registrering af SBL: 

I knap 200 sogne skal der være menighedsrådsvalg i september måned. Alle 
præster i de berørte sogne har for et par uger siden modtaget en mail om, at 
de skal sørge for, at deres sognebåndsløsere er registreret i PERSON senest 
d. 1. september. Hvis du skal hjælpe præsten med registreringen, er det 
vigtigt, at du også kender til tidsfristerne, som du kan læse om her: Cirkulære 
om valgret og valgbarhed (Til biskopperne, stiftsadministrationerne, 
valgbestyrelserne og menighedsrådene) (retsinformation.dk) 

 

 

Ændring i praksis omkring registrering af dåb fra andre trossamfund. 

Fra 1. september 2022 skal du ikke længere registrere dåb fra andre 
trossamfund i PERSON. De eneste dåb, som du skal registrere, er dåb i 
folkekirken. Dermed skal du heller ikke længere udstede fødsels- og 
dåbsattester til personer, der er optaget i folkekirken på baggrund af en 
anden dåb. I disse tilfælde må du skrive et brev til personen, der bekræfter 
medlemskabet. Hvis borgeren har brug for en attest, der bekræfter dåben, 
må du henvise til det trossamfund, som har foretaget dåben. 

Hvis en person skal optages i folkekirken på baggrund af en anden dåb, skal 
dette alene noteres i anmærkningsfeltet under medlemskab. 

Det betyder, at en person, der ikke er døbt i folkekirken, der tidligere har fået 
en fødsels- og dåbsattest, ikke længere kan få en ny fødsels - og dåbsattest.  

Artiklerne på P-supportforum samt attestguides ville blive tilrettet hurtigst 
muligt. 

Vær opmærksom på, at denne ændring ikke har sammenhæng med 
trossamfundslovens § 23 om ophør af ministerialbogsføring pr. 1. januar 
2023 for de trossamfund, der er godkendt ved kongelig resolution inden 
1970 (de ”gamle” anerkendte trossamfund). Du skal derfor stadig fremsende 
fødselsoplysninger og registrere en tilbagemelding om navngivning fra f.eks. 
den katolske kirke frem til udgangen af året. Det er alene dåben, du ikke 
længere skal registrere. 

 

Find indhold i ældre nyhedsbreve  

Vi har nu gjort det lidt lettere for dig at finde indhold fra tidligere 
nyhedsbreve på P-supportforum. Vi har oprettet en liste, der viser alle de 
emner, der er skrevet om i nyhedsbreve fra og med 2020.  

https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2022/9170
https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2022/9170
https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2022/9170
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/1533
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Du finder listen her: Nyhedsbreve - samlet overblik til nyheder (fra år 
2020 til og med år 2022) Nyhedsbreve - samlet overblik til nyheder (fra år 
2020 til og med år 2022) – P-Supportforum (kirkenettet.dk) 

 

Gamle Håndbøger i personregistrering 

Vi oplever stadig, at nogle anvender gamle håndbøger i Personregistrering til 
at finde vejledninger og hjemmelsgrundlag. Den sidste håndbog blev udgivet 
i 2016 ( før PERSON3), og håndbøgerne afspejler ikke længere dagens 
praksis og gældende hjemmel, og du skal derfor IKKE længere anvende dem i 
dit arbejde med personregistrering. I stedet skal du finde vejledning og links 
til gældende regler på P-supportforum: P-Supportforum (kirkenettet.dk) 

 

Hvem har hjemmel til at sagsbehandle? 

Det hænder forholdsvis ofte, at en personregisterfører videresender en sag 
til Familieretshuset, som skulle have været sagsbehandlet af 
personregisterføreren selv. Det er ikke sådan, at alene fordi en sag er 
kringlet og besværlig, så skal den videre til Familieretshuset.  

Når du modtager en ansøgning om navngivning eller navneændring eller en 
Omsorgs- og Ansvarserklæring, skal du nøje vurdere, om hjemmelen til at 
foretage sagsbehandling ligger hos dig eller hos Familieretshuset. Du skal 
således ikke sende sagen videre til Familieretshuset uden først at have sikret 
dig, at hjemmelen til at sagsbehandle ligger hos dem. Du kan i navnelovens § 
16 https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1815 læse præcist i hvilke 
sager, Familieretshuset er myndighed. Når det drejer sig om 
faderskabssager, kan du i Vejledning om faderskab og medmoderskab 
https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2020/9396 afsnit 2 læse om, 
hvorvidt det er personregisterføreren eller Familieretshuset der har 
myndighed til at sagsbehandle. 

 

Rettelse af fejl 

Hvis du har foretaget en fejlregistrering, som du ikke selv kan rette, skal du 
kontakte os på servicedesk@personregistrering.dk. Det kan f.eks. dreje sig 
om et forkert statsborgerskab i forbindelse med udtagelse af et 
administrativt personnummer. Siden 2019 har opgaven med at rette disse 
fejl ligget hos os og ikke hos CPR-kontoret. 
Hvis fejlen er registreret af en anden myndighed, er det dem, der skal 
foretage rettelsen, og du skal henvise borgeren til rette myndighed, f.eks. 
indrejsemyndigheden (kommunen eller Udlændingestyrelsen), hvis det 
drejer sig om et forkert registreret navn ved indrejse. 

 

https://p-support.kirkenettet.dk/hc/da/articles/7217645466130-Nyhedsbreve-samlet-overblik-til-nyheder-fra-%C3%A5r-2020-til-og-med-%C3%A5r-2022-
https://p-support.kirkenettet.dk/hc/da/articles/7217645466130-Nyhedsbreve-samlet-overblik-til-nyheder-fra-%C3%A5r-2020-til-og-med-%C3%A5r-2022-
https://p-support.kirkenettet.dk/hc/da
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1815
https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2020/9396
mailto:servicedesk@personregistrering.dk
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Lukket i Folkekirkens IT tirsdag d. 30. og onsdag d. 31. august 

Da vi skal på personaleseminar, er der lukket i Folkekirkens IT tirsdag d. 30. 
og onsdag d. 31. august 

 

 

Med venlig hilsen 

Afdelingen for Personregistrering 

 


