10. maj 2012

Delaftale 5: Effektiv grundregistrering af personer og færre
kopiregistre
Problem

CPR har en lang historik med en pålidelig folkeregistrering af danske borgere og
udlændinge med fast ophold i Danmark, men Danmark er i stigende omfang et
åbent samfund. Dette indebærer, at udlændinge i stigende omfang opholder sig i
Danmark i kortere eller længere tid eller samarbejder med danske virksomheder.
Udlændinge uden fast ophold grundregistreres hos flere forskellige myndigheder.
Dette giver overlappende registrering, manglende muligheder for at koble data om
disse personer på tværs af forvaltningsområder, forøgede it-omkostninger og
besværlig administration hos bl.a. kommunerne. Denne praksis medfører også, at
en del udlændinge med relation til danske myndigheder ikke kan få en NemID og
dermed ikke betjenes digitalt i systemer baseret på NemID.
Endvidere er der i årenes løb etableret supplerende og overlappende registre til
vedligeholdelse og distribution af grunddata om personer, hvilket er
omkostningsfyldt.
Baggrund

Den korrekte og fyldestgørende grundregistrering af personer er et fundament i
stort set alle forvaltningsprocesser i de danske myndigheder. Den fortsatte
digitalisering og effektivisering af den offentlige sektor gør det i stigende grad
ønskeligt, at alle offentlige myndigheder anvender samme grunddata om personer
til registreringer og afgørelser, og at datagrundlaget altid er ajourført.
Løsning

Frem mod ØA2014 udarbejdes forslag til og business case for en effektivisering af
grundregistreringen af personer (danskere og udlændinge), der forvaltes af danske
myndigheder. Forslaget skal bl.a. omfatte følgende:
1. En fælles grundregistrering af og tildeling af en entydig identifikationsnøgle
(ud over CPR-nummeret) til personer (danskere og udlændinge), der forvaltes
af en eller flere danske myndigheder
2. Fastlæggelse af hvilke oplysninger om personer, der betragtes som
fællesoffentlige grunddata og i forlængelse heraf evt. udvidelse af registrering i
CPR med yderligere oplysninger
3. Forslag til mere effektiv distribution af grunddata om personer under
hensyntagen til fælles egenskaber samt principper for grunddata
4. Handlingsplan for udfasning af kopi-registre med grunddata om personer.

