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 Personsupporten lukket 15. og 16. marts 

Der er lukket hos Personsupporten tirsdag d. 16. marts og onsdag d. 17. 
marts, da vi er på kursus begge dage. Vær opmærksom på, at 
sagsbehandlingstiden på verificeringssager derfor er længere i denne uge. 

 

Ny Personregistrering.dk 

Vi har igennem længere tid arbejdet med at udvikle en ny udgave af 
personregistrering.dk, som blev sat i drift i begyndelsen af februar måned. 
Hjemmesiden trængte til at blive moderniseret, både i forhold til ramme og 
indhold.  

Personregistrering.dk 

Her kan borgerne orientere sig om personregistrering (primært civil 
registrering) på et mere detaljeret plan end på borger.dk. Derfor henviser 
mikroartiklerne på borger.dk videre til personregistrering.dk. Det er også 
her, man kan finde vores blanketsamling. 

Siden er flyttet over på en ny platform, der lever op til krav om 
brugertilgængelighed og webtilgængelighed, og alle artikler er omskrevet, så 
de både i form og sprog stemmer bedre overens med borger.dk.  

I kan genkende platformen, da det er den samme, vi bruger til P- og PC-
supportforum. 

Det er planen på sigt, at en del af artiklerne skal oversættes til engelsk, sådan 
at personregistrering.dk kan tilgås af borgere, der ikke kan læse og forstå 
dansk. 
. 

LGBTI-lovgivning 

En ændring af bla. børneloven og navneloven med henblik på ’Smidiggørelse 
af registrering af medmoderskab, fastsættelse af transpersoners 
forældreskab og navneændring for transpersoner m.v.’ blev vedtaget d. 15. 
februar 2022. 

Indenfor vores område betyder det ændringer på navne- og 
faderskabsområdet. Disse ændringer træder i kraft henholdsvis d. 1. april 
(Navneloven) og 1. juni (Børneloven). 

Fra 1. april overgår kompetencen til at foretage ændring af fornavne for 
transkønnede fra Familieretshuset til personregisterførerne i sognene og de 
sønderjyske kommuner. Der skal fra denne dag ikke længere indhentes 
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vurdering fra det multidisciplinære team ved henholdsvis Rigshospitalet 
eller Aalborg Universitetshospital mhp. om personen kan betegnes som 
transkønnet. Personen, der ønsker et navn, der betegner det modsatte køn, 
skal blot udfylde og underskrive en erklæring om, at vedkommende ønsker 
det pågældende navn grundet en oplevelse af at tilhøre det modsatte køn. 
Denne skal afleveres til personregisterføreren som et bilag til selve 
navneændringsansøgningen, der herefter kan sagsbehandle uden at skulle 
sende sagen videre til Familieretshuset. Vær opmærksom på, at netop denne 
type af navneændringer er fritaget fra kravet om obligatorisk selvbetjening, 
og I vil derfor modtage ansøgning og erklæring på papir. 

Den nye bekendtgørelse og navnevejledning er endnu ikke tilgængelig, men 
inden d. 1. april vil disse være at finde på retsinformation, ligesom vi vil linke 
til dem fra P-supportforum. I vil også senest 1. april kunne finde nye artikler 
om emnet på P-supportforum. 

Ændringerne på Børnelovens område betyder blandt andet, at medmor 
automatisk bliver registreret, hvis hun er gift med den fødende, samt at to 
kvinder får adgang til at indgive en OA-erklæring på lige fod med en mand og 
kvinde. Dette informerer vi mere om i et senere nyhedsbrev. 

 

Udenlandske forældreskabssager og forældremyndighed 

Når I indsender en sag til os (som vi i de fleste tilfælde videresender til 
Familieretshuset) mhp. vurdering af et udenlandsk forældreskab f.eks. i 
forbindelse med dåb af et barn født i udlandet, skal I være opmærksom på, at 
det alene er forældreskabet (faderskab/medmoderskab mm.), der bliver 
taget stilling til. Forældremyndigheden bliver ikke vurderet i denne 
forbindelse, og I skal ikke registrere forældremyndighed i PERSON/CPR.  

Hvis forældrene på et senere tidspunkt flytter til Danmark, vil kommunen i 
forbindelse med indrejsen registrere forældremyndigheden i CPR. 

 

Omlægning til Ny Generation af Digital Post (NGDP) 

I weekenden d. 18. – 21. marts vil der ske en omlægning af digital post til den 
nye Digitale Post-løsning. Læs mere på digitaliseringsstyrelsens hjemmeside. 

Det betyder, at der lukkes for adgangen til Digital Post i omstillingsperioden 
fra fredag d. 18. marts kl. 17 til mandag d. 21. marts kl. 9. De forsendelser, 
der laves i denne periode, ligger i kø og bliver afsendt, når den nye løsning 
sættes i drift. Dette gælder også for afgørelser, som du træffer i PERSON i 
den pågældende periode. Borgerne vil ikke modtage dem før efter mandag 
kl. 9. 

https://digst.dk/it-loesninger/naeste-generation-digital-post/om-det-nye-digital-post/
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Du kan læse mere om omlægningen på DAP, hvor der snart vil blive 
orienteret om, hvad ændringen betyder – også i forhold til at sende sikkert til 
borgerne. 

 

Spørgekasse til ajourføringskursus på Nyborg Strand 

Traditionen tro åbner vi for spørgsmål vedr. personregistrering til det årlige 
ajourføringskursus på Nyborg Strand. Har du et spørgsmål af mere generel 
karakter, kan du skrive til spoergekasse@km.dk i perioden tirsdag d. 19. 
april til og med fredag d. 6. maj. Vi vil gøre vores bedste for at besvare så 
mange af jeres spørgsmål som muligt, når vi mødes i Nyborg tirsdag d. 17. 
maj. 

 

Mange hilsner fra 

Personsupporten 
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