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Gebyrbetaling med MobilePay samt gebyr 2022 

Det er netop blevet muligt at betale gebyr for navneændring med MobilePay i 
selvbetjeningsløsningen. Borgerne bliver orienteret om dette og de øvrige 
betalingsmuligheder på borger.dk. 

I øvrigt kan vi oplyse, at Social- og Ældreministeriet har fastsat gebyret for 
navneændring til 518 kr. pr. 1. januar 2022. 

 

Webinarer om PERSONtjek – egenkontrol 

I det forløbne efterår har vi i forbindelse med Personregistrering Efteruddannelse 
– PEU – været landet rundt og orienteret om/demonstreret PERSONtjek – både 
tilsyns- og egenkontrol-delen. Nu er hele systemet sat i drift og i løbet af de første 
måneder i de nye år, vil vi afholde nogle webinarer af en times varighed for Kbf-
præster og kordegne med fokus på egenkontrol-delen. Hold øje på forsiden af 
DAP samt på P-supportforum, hvor vi vil annoncere de nærmere tidspunkter for 
afholdelse af webinarerne. 

 

Sagsbehandling af navneændringssager 

Vi vil endnu engang gøre opmærksom på følgende: 

• det er jer som personregisterførere, der skal sagsbehandle en ansøgning 
om navneændring ud fra de regler, der gør sig gældende på området.  

• det er jer, der skal træffe en afgørelse – både i de tilfælde, hvor borgerens 
ansøgning kan godkendes men også i de tilfælde, hvor borgerens 
ansøgning skal afvises.  

• det er jer, der skal give et afslag, og huske at begrunde det og samtidigt 
give en klagevejledning. 

Familieretshuset har henvendt sig til os, fordi de ofte oplever, at I henvender jer 
til dem for at få dem til at træffe afgørelse i en sag. Det er ikke Familieretshusets 
opgave men jeres.  

Vi oplever det samme i Personsupporten og får også ofte henvendelser fra jer om, 
hvordan I konkret skal sagsbehandle en ansøgning om navneændring. Vi kan 
vejlede om, hvor I finder reglerne, men vi kan ikke foretage jeres sagsbehandling. 
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Det er jer, der er sagsbehandlende myndighed og skal træffe en afgørelse på 
baggrund af regelsættet vedr. navne. 

I Familieretshuset undrer de sig også over, at mange af de henvendelser, som de 
får, drejer sig om emner, der er beskrevet på P-Supportforum. Derfor endnu en 
gang en opfordring til at søge vejledning på P-supportforum, inden I kontakter os 
eller Familieretshuset. 

 

Orientering til begge forældre ved manglende navngivning 

Hvis mor og far har fælles forældremyndighed, er det vigtigt, at I orienterer både 
mor og far i sager ved manglende navngivning. Dette gælder også, hvis mor og far 
ikke bor sammen. Er der fælles forældremyndighed, skal I derfor sende såvel 
rykker for manglende navngivning samt orientering om, at sagen videresendes til 
Familieretshuset til begge forældre – gerne som digital post. 

 

Afklaring af, hvordan folkekirken må kommunikere digitalt 

Den 10. december trådte en ny sikkerhedspolitik samt et nyt sikkerhedscirkulære 
i kraft. Dette kan I læse mere om på DAP, hvor I også kan læse om en afklaring af 
GDPR-reglerne i forhold til digital kommunikation med medlemmer og borgere. 
Her fremgår det også, hvilke oplysninger I må udlevere til bedemænd og på 
hvilket grundlag. 

Endelig vil vi gerne slutte af med at ønske jer alle en rigtig glædelig jul og et godt 
nytår. 

 

Med venlig hilsen 

 

Personsupporten 

 

 

 

https://p-support.kirkenettet.dk/hc/da/articles/360013785280-Unavngivet-barn
https://intranet.kirkenettet.dk/Meddelelser/ITK/Sider/Nyt-grundlag-for-anvendelsen-af-it-systemer-i-Kirkeministeriet-og-folkekirken.aspx

