
T Fax 4 CVR-nr. ATP's høringssvar til ud
kast til forslag til lov om

 ændring af
lov om Det Centrale Pe

rsonregister (Kommune
rnes kontrol

med bopælsregistrering
 i CPR mv.)

Generelle bemærkning
er

ATP har den 29. juni 20
21 modtaget forslag til 

lov om ændring af lov o
m CPR til høring.

Forslaget har til formål 
at forbedre kommunern

es rammer for at sikre 
kvaliteten af

bopælsregistreringen i 
CPR.

ATP skal indledningsvi
s understrege, at korre

kte oplysnngeme om b
opæl i CPR-

registeret er af afgøren
de betydning for offentl

ig administration Bland
t andet bliver

oplysningeme lagt til gr
und for administratione

n og kontrol af en rækk
e forskel ge

ydelsesområder. | ATP
 drejer det sig fx om ad

ministration af ATP Liv
slang Pension,

folkepension, boligstøtt
e, barselsdagpenge, bø

rnetilskud og børne- og
 ungeydelsen.

I takt med digitalisering
 af den offentlige admin

istration bliver CPR’s d
ata i stigende grad

lagt umiddelbart og obj
ektivt til grund for sags

behandlingen. Korrekte
 registreringer af

bopæl og korrekte oply
sninger om hvorvidt bo

rgere er indrejst til eller
 udrejst fra

Danmark, er derfor en 
helt afgørende forudsæ

tning for, at ATP og an
dre offentlige

myndigheder kan lever
e en korrekt administra

tion af ydelser til borge
rne

ATP ser derfor positivt 
på de initiativer, som lo

vforslaget indeholder, d
a de sigter på at

forbedre kvaliteten af b
opælsregistreringen.

Specifikke bemærkning
er

Den Fælles Dataenhed
s bistand til kommunem

es bopælsregistrering

ATP har sammen med
 Digitaliseringsstyrelsen

, KL og Danmarks Stat
istik deltaget i den

arbejdsgruppe under In
denrigs- og Boligminist

eriet der den 16 februa
r 2021 er

fremkommet med de a
nbefalinger til ministerie

t, der ligger til grund for
 de ændringer,

der udmøntes i lovforsl
aget.

ATP vil gøre opmærkso
m på, at arbejdsgruppe

n har anbefalet, at der 
tilvejebringes

hjemmel til, at Den Fæ
lles Dataenhed i Udbet

aling Danmark kan bist
å kommunerne

med at kontrollere borg
ernes bopælsregistrerin

ger i CPR. Den Fælles
 Dataenhed har

gennem årene opbygg
et en ekspertise og erfa

ring i arbejdet med reg
isterbaseret

Indenrigs- og Boligmini
steriet

Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til bm@c
pr.dk
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dokumentation, der hjæ
lper kommuneme, Udb

etaling Danmark og sta
ten til at sikre

borgerne får udbetalt k
orrekte ydelser og forh

indre snyd med offentli
ge ydelser.

Den Fælles Dataenhed
 har fx udviklet et værk

tøj til kommunemes løb
ende kontrol af,

at kriterierne for udbeta
ling af kontanthjælp er 

overholdt. I 2020 blev d
ette værktøj

anvendt af 93 pct. af ko
mmunerne og resultere

de i et provenu på 230 
mio. kr. til

kommunerne som følge
 af korrekte udbetalinge

r.

Indenrigs- og Boligmini
steriet har meddelt, at a

nbefalingen om at tilve
jebringe hjemmel

til, at Udbetaling Danm
ark kan bistå kommune

me med CPR-kontrol, i
kke er medtaget i

lovforslaget i denne om
gang. Det skyldes, at m

inisteriet vil afvente at S
tyrelsen for

Arbejdsmarked og Rek
ruttering har fulgt op på

 en benchmarking af ko
mmunemes

anvendelse af Den Fæ
lles Dataenhed, for at v

urdere, omen hjemmel
 er

hensigtsmæssig. ATP vil i den sammenh
æng gøre opmærksom

 på, at både anvendels
esgraden og

nytteværdien i kommun
erne af Den Fælles Da

taenheds bistand, som
 illustreret i

eksemplet ovenfor, alle
rede er meget høj. I for

hold til vigtigheden af k
orrekt

bopælsregistrering for 
offentlig administration

en, korrekte udbetaling
er af ydelser og

sikring af at borgeme ik
ke snyder med ydelser

, er det både ATP's og 
KL's vurdering, at

kommunerne i stort om
fang vil anvende Den F

ælles Dataenheds regi
sterbaserede

dokumentation til at sik
re korrekt bopælsregist

rering.

Der gør sig endvidere d
et forhold gældende, a

t arbejdet med at forbe
dre kvaliteten af

bopælsregistreringer fx
 ved krav om fysisk frem

møde, opslag i elndkom
st manuel

gennemgang af returne
ret post og returnerede

 sundhedskort er admin
istrativt tunge og

tidskrævende værktøje
r. Ved at lade Den Fæl

les Dataenhed underst
øtte arbejdet med

at udpege adresser me
d usædvanlige bopæls

sammensætninger, vil 
kommuneme i vidt

omfang kunne erstatte 
disse værktøjer.

ATP vil derfor anbefale
 at give Den Fælles Da

taenhed hjemmel til at 
bistå kommunerne

med den fremadrettede
 bopælskontrol.

Øvrige bemærkninger Det fremgår af forslage
ts § 6, stk. 9, at der ved

 registrering af indrejse
 i CPR kan ske

registrering af fremtidig
 udrejse. ATP ønsker i 

denne forbindelse at gø
re opmærksom

på, at det er uhensigtsm
æssigt, såfremt anvend

ere af registret modtag
er advseringer

om hændelser, der end
nu ikke har fundet sted

. ATP foreslår derfor, a
t der overvejes en

løsning, hvor registrerin
ger af fremtidige hænd

elser holdes i CPR-sys
temet, og først

videregives til anvende
me, når hændelserne i

ndtræffer.

Med venlig hilsen Hans Chr. Jelstrup Vicedirektør i ATP atp



København, den 15. ju
li 2021

Høringssvar - Ændring
 af lov om Det Centrale

 Personregister

BL - Danmarks Almene
 Boliger har den 29. jun

i 2021 modtaget høring
 over udkast til forslag 

til

ændring af lov om Det 
Centrale Personregiste

r.

Kommunernes forpligte
lse til at forebygge og k

ontrollere korrekt regist
rering i CPR

BL er positive overfor, 
at det med forslaget til 

ændringen af CPR-love
n lovfæstes i § 10 a, at

 det
er kommunernes forplig

telse af foretage en for
ebyggende og kontrolle

rende indsats med hen
blik

på at sikre korrekt bopæ
lsregistrering i CPR.

Boligorganisationerne a
nvender CPR til at sikre

, at boligerne bebos af 
de berettigede persone

r,
herunder som et værkt

øj til at undgå og opdag
e ulovlig fremleje i de a

lmene boliger. Derfor e
r

det også vigtigt, at regi
streringen i CPR er kor

rekt.

BL noterer, at lovændri
ngen ikke medfører en

 ændring i gældende re
t, men at ændringen

indføres for at kunne h
åndhæve, at kommune

rne har en lovfæstet fo
rpligtelse.

BL har herudover ikke 
yderligere bemærkning

er til høringen.

Med venlig hilsen GN DANMARKS ALME
NE BOLIGER

Studiestræde 50, 1554
 København V, Telefon

 3376 2000, Fax 3376 
2001, www.bl.dk, emai

l bl@bl.dk

Bent Madsen Adm. direktør
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anmark - høringssvar p

å ændring af lov om De
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Bestyrelsen har set lov
forslaget igennem og im

ødeser, at lovændringe
rne kan træde i kraft al

lerede 1. januar og

gerne tidligere. Ud fra et samlet hele v
il ændringerne tilgodes

e kommunernes arbejd
e og ud fra en samfund

smæssig betragtning m
å

det være af højeste inte
resse at bopælsregistre

ringerne til en hver tid e
r korrekte. Det er positi

vt, at ændringerne

ikke vurderes at have ø
konomiske konsekvens

er for det offentlige elle
r administrative konsek

venser for borgerne.

Vi er spændt på, hvord
an ICS’erne i praksis v

il imødekomme, at kom
munerne kan have fors

kellige ønsker ift.
muligheden for hhv. reg

istrering og hhv. behan
dling af fremtidig udrejs

e anmeldt ved indrejse
 í ICS’en.

Vi hæfter os ved at kom
munernes adgang til at

 indhente oplysninger f
ra arbejdsgiver/ senest

e arbejdsgiver og

banker bliver indskreve
t i loven, som en sidste

 mulighed, når øvrige s
agsbelysningsmulighed

er er udtømte.

Fint at fødestedsregistr
eringerne udvides, så o

plysningerne automatis
k deles i de respektive 

systemer, der anvende
r

de pågældende data. Foreningen forventer, a
t der fortsat vil blive arb

ejdet med afdækning a
f muligheder for sikring

 af lovhjemmel til de

sagsbelysningsoptimer
inger og øgede mulighe

der for deling af oplysn
inger på tværs af mynd

igheder, som
foreningen har angivet 

i vores brev til indenrig
sministeren af 18. maj 

2020.

Med venlig hilsen Eva Freidahl Graae BORGERSERVICE DA
NMARK | FORMAND

Eva Freidahi! Grace | B
orgerservicechef [Torve

t 5| 7400 Hem ng

www.borgorsorvicedan
mark.dk | boseg@hem

ing.dk| 96282450

Følg 0s på LinkedIn



hl Høring over forslag til l
ov om ændring af lov o

m Det Centrale

Personregister (ministe
riets sagsnr. 2021-2271

)

1. Ved brev af 29. juni 
2021 har Indenrigs- og

 Boligministeriet anmod
et om Datatilsynets eve

n-
tuelle bemærkninger til

 ovennævnte lovændrin
gsforslag.

2. Datatilsynet finder ef
ter en gennemgang af 

det tilsendte materiale 
anledning til at komme

med følgende bemærk
ninger:

Det fremgår af lovændr
ingsforslagets pkt. 3, a

t det foreslås, at der i lo
vens § 10, indsættes s

tk.
3 og 4 med følgende o

rdlyd:

»Stk. 3. Kommunalbes
tyrelsen kan til brug for

 behandlingen af sager
 efter kapitel! 3-6 om

bopælsregistrering i CP
R få terminaladgang til

 oplysninger Í Indkoms
tregisteret, jf. § 7 i lov

om et indkomstregister
.

Stk. 4. Medfører oplysn
inger, som kommunalb

estyre!sen har adgang 
til efter anden lavgiv-

ning, eller som kommu
nalbestyrelsen har indh

entet efter stk. 2 og 3, i
kke en afklaring af ved

-
kommendes bopælsfor

hold, som kan danne g
rundlag for en afgørels

e herom, kan kommu-

nalbestyrelsen uden sa
mtykke fra den, hvis bo

pælsforhold undersøge
s, indhente oplysnin-

ger om vedkommendes
 bopælsforhold fra vedk

ommendes arbejdsgive
r henholdsvis kon-

toudskrifter fra vedkom
mendes pengeinstitut, 

i det omfang sådanne o
p-lysninger kan med-

virke til at fastlægge de
n pågældendes bopæls

forhold. Er den registre
rede ikke i et aktuelt

ansættelsesforhold, ka
n kommunen indhente 

oplysningeme fra vedk
ommendes seneste ar-

bejdsgiver.« Datatilsynet har notere
t sig Indenrigs- og Bolig

ministeriets bemærknin
ger om, at der behand-

les personoplysninger 
i forbindelse med anve

ndelsen af ovenståend
e bestemmelser i form 

af
navn, arbejdsgiver, ind

tægtsforhold, pengeins
titut og oplysninger om

 private økonomiske fo
r-

hold, og at Indenrigs- o
g Boligministeriet anfør

er, at der er hjemmel h
ertil i databeskyttelses-

forordningens artikel 6,
 stk. 1, litra e.

Datatilsynet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby T3319 3200 dt@datatilsynet dk datatilsynet.dk CVR 11883729 indenrigs- og Boligmini
steriet

Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt til: bm@cpr.dk Kopi sendt til: cpr@cpr
.dk

20. Jull 2021 J.nr. 2021-11-0662 Dok.nr. 369435 Sagsbehandler Rasmus Martens DATATILSYNET



Datatilsynet ska! i lyset
 af den terminaladgang

, som kommunalbestyr
elsen kan få efter den f

o-
resláede § 10, stk. 3, u

nderstrege, at behandl
ing af personoplysning

er skal ske under iagtta
-

gelse af databeskyttels
esforordningen' og data

beskyttelsesloven?.

Datatilsynet kan navnli
g pege på følgende reg

ler i forordningen og lov
en:

*  Grundbetingelsere i f
orordningens artikel 5 o

m lovlighed, rimelighed
 og gennemsig-

tighed, formålsbegræn
sning, dataminimering,

 rigtighed, opbevarings
begrænsning

samt integritet og fortro
lighed.

» Regler om de registre
rede personers rettighe

der i forordningens kap
itel 3, herunder

o Den dataansvarliges 
oplysningspligt ved mo

dtagelse/indsamling af 
oplysnin-

ger, jf. forordningens a
rtikel 13 og 14.

o Den registreredes ret
 til indsigt og øvrige ret

tigheder.

* Reglerne om persono
plysningssikkerhed i fo

rordningens kapitel 4, a
fdeling 2 - her-

under kravet om tilstræ
kkelig behandlingssikke

rhed i forordningens ar
tikel 32.

Efter forordningens arti
kel 5, stk. 1, litra c skal

 personoplysninger væ
re tilstrækkelige, rele-

vante og begrænset til,
 hvad der er nødvendig

t i forhold til de formål, 
hvortil de behandles

(»dataminimering«). Det bør særligt overvej
es, hvorvidt adgang til 

oplysninger om indtæg
tsforhold vil være i ove

r-

ensstemmelse med pri
ncippet om dataminime

ring. Tilsvarende gælde
r i forhold til de oplys-

ninger, som kommunal
bestyrelsen kan indsam

le, jf. den foreslåede § 
10, stk. 4, idet indsam-

ling af oplysninger om 
private økonomiske for

hold umiddelbart ikke v
il være i overensstem-

melse med princippet o
m dataminimering.

For at sikre tilstrækkeli
g behandlingssikkerhed

 anbefaler Datatilsynet,
 at der indføres organi-

satoriske kontroller til a
utorisation og styring a

f adgangsrettigheder, s
åledes at kun relevante

aktører kan tilgå person
oplysninger, der er nød

vendige for den behand
ling af personoplysnin-

ger, som de skal foreta
ge. De enkelte brugere

 bør således ikke autor
iseres til anvendelser,

som de ikke har behov
 for, jf. databeskyttelse

sforordningens artikel 5
, stk. 1, litra f, jf. artikel

32, stk. 1, litra b. 3. Skulle ovenstående 
give anledning til spørg

smål, er Indenrigs- og B
oligministeriet velkom-

men til at kontakte und
ertegnede på tif. 29 49

 32 85 og e-mail da s t 
kellertil Da-

tatilsynet på tif. 33 19 3
2 00 og e-mail dt@data

tilsynet dk.

Med venlig hilsen Rasmus Martens Side 2 af 2 1 Europa-Parlamentets
 og Rådets forordning (

EU) 2016/679 af 27 ap
ril 2016 om beskyttelse

 af fysiske personer | fo
rbin-

delse med bahandiing 
af parsonoplysninger o

g om fri udveksling af s
ådanne oplysninger og

 om ophævelse af direk
tiv

95/48/EF (generel foro
rdning om databeskytte

lse).

2 Lovnr 502af23 maj 20
18 om supplerende bes

temmelser til forordning
 om beskytte!isa af fysi

ske personer | forbinde
lse

med behandling af pers
onoplysninger og om fr

i udveksling af sådanne
 oplysninger (databesk

yttelsesloven).
LBI e [E



Høringssvar til forslag t
il œÍndring af CPR-

loven Resumé Udkast til œndring af C
PR-loven indeho der bl

andt andet et forslag t1
 en ny be-

stemmelse, hvorefter p
engeinst'tutter bliver fo

rpligtet t'l at ud evere k
ontoudskrif

ter til en kommune på a
nmodning, hvis oplysni

ngerne kan medvirke ti
l fastiæg

gelse af en borgers bop
cælsforhold.

Finans Danmark er bet
ænkelig ved proport on

aliteten i fors aget i forh
old til de

meget vidtgående og p
ersonlige oplysninger, 

der kan fremgå af en b
orgers kon

toudskrifter. Det skal og
så ses i lyset af, at det 

ikke er sikkert, at formå
let med at

afklare en borgers bop
cæisforhold ved brug a

f kontoudskrifter kan la
de sig gøre,

da de enkelte postering
er i dag ikke nødvendig

vis giver indsigt i, hvor 
en borger

geografisk foretager sin
e indkøb.

Finans Danmarks hold
ning er, at det vil være 

mindre indgribende og 
proportio

nett, hvis bestemmelse
n i stedet blev œndret t

il, at pengeinstitutter bl
iver forplig

tede til at udlevere oply
sninger, hvis de ligger 

inde med relevante opl
ysninger

om en kundes bopclsfo
rhold. På den måde bli

ver det enkelte pengein
stitut ikke

forpligtet til at udlevere
 flere oplysninger end d

er er relevant for en ko
mmunes af-

gørelse om bopælsforh
old.

Det bemærkes i den fo
rbindelse, at pengeinst

itutter efter den nugæld
ende CPR-

lovs § 10, stk. 2, nr. 3 a
llerede er forpligtede til

 at oplyse, den adresse
, som en

kunde har oplyst til pen
geinstituttet eller andre

 oplysninger om en kun
des bo

pælsforhotd, Indenrigs- og Boligmini
steriet

Holmens Kanal 22 1060 København K (cc AN @ FINANS DANMARK Hnans Danmark Amoli
egade 7 = 1256 Køben

havn K www finansdan
meark dk

18 Gugust 2021 Dok: FIDA 1824564804
-691495-v]

Kontakt Ida Bruun Høringssvar DM@Cpr.dk



spo: ow Høring over udkast til f
orslag til lov om

cœndring af lov om De
t Centrale Person-

register Finans Danmark takke
r for muligheden for at 

give bemcrkninger t'l hø
ringen om

udkast til œndring af C
PR-loven.

Vi finder i forbindelse m
ed høringen anledning 

til at gøre opmærksom
 på nogle

uhensigtsmæssighede
r ved udkastets § 10, s

tk. 4 om, at pengeinstit
utter bliver for

pligtet til at udlevere ko
ntoudskrifter til en kom

mune på anmodning, h
vis oplys

ningeme kan medvirke
 til fastlæggelse af en b

orgers bopælsforhold.

Det er Finans Danmark
s vurdering, at i en ræk

ke tilfælde v'I kontouds
krifter ikke

være med til at skabe s
tørre klarhed over en b

orgers indenlandske} b
opælsfor

hold, da oplysninger i p
osteringer for kontouds

krifter i dag i mange ti f
œlde ikke

siger noget om, hvor en
 borger geografisk har 

foretaget et indkøb., De
t skal ses i

tyset af de mange forsk
ellige muligheder for be

talinger, der findes i da
g, og der

for vil kontoudskrifter a
f den grund ikke nødve

ndigvis være særlig an
vendelige

for at klarlægge en bor
gers bopcæœlsforhold

.

Det betyder, at kontoud
skrifter i en række tilfæ

lde ikke vil kunne medv
irke til at

fastlægge en borgers b
opælsforhold.

Finans Danmark er sam
tidig også betænkelig v

ed proportionaliteten ve
d udka-

stets § 10, stk. 4, da de
t samtidig også vil bety

de, at kommunalbestyr
elsen i nogle

tilfælde vil få langt flere
 oplysninger end der er

 behov for (og dermed 
flere oplys-

ninger end formålet tils
iger). Pengeinstitutter v

il dermed blive forpligte
de til at ud-

levere flere oplysninge
r end nødvendigt, heru

nder oplysninger af føls
om karakter,

der, da der f.eks. vil ku
nne fremgå transaktion

er til politiske partier ell
er fagfor

eninger. Samtidig forho
lder udkastet til lovforsl

aget sig heller ikke til b
egrænsnin

ger for forpligtelsen, f.e
ks. er der ikke angivet 

en tidsperiode for, hvor
 langt til

bage kontoudskrifterne
 må dække over.

Finans Danmarks hold
ning er, at det vil være 

mindre indgribende og 
proportio

nelt, hvis bestemmelse
n i stedet blev ændret t

il, at pengeinstitutter bl
iver forplig

tede til at udlevere oply
sninger, hvis de ligger 

inde med relevante opl
ysninger

om en kundes bopcœls
forhold.

Stk. 4. Medfører oplysn
inger, som kommunalb

estyrelsen har adgang 
til efter

anden lovgivning, eller 
som kommunalbestyre

lsen har indhentet efter
 stk. 2 og

y Z Finans Danmark | A l
ieg 7 | 1256K I .finansd

anmark,dk
18. august 2021 Dok ne FIDA-1826564804-691

495.v1

Høringssvar Denhavn K www



a a1 ikke en afklaring af ved
kommendes bopæœlsf

orhold, som kan danne
 gru d

g for en afgørelse hero
m kan kommunab styre

l en uden amtykke fra d
e

is bopæl forhold unders
øges, indhente oplysni

nger om vedko mendes
 b

Isforhold fra vedkomme
ndes arbejdsgiver eller

 pengeinstitut, i det om
f n

danne oplysninger kan
 medvirke til at fast œg

g den pågæœ d ndes b
o

Isforhold. Er den regist
rerede ikke i et aktuelt 

anscœttelsesforhold, k
an ko

unen indhente oplysnin
gerne fra vedkommend

es seneste arbejdsgive
r.

En sådan udformning a
f bestemmelsen vil vær

e med t at sikre, at det 
enkelte

pengeinstitut ikke blive
r forpligtet til at udlever

e flere op ysninger end
 der erre e

vant for en kommunes 
afgørelse om bopælsfo

rhold. Det er i den forbi
ndelse vig

tigt, at det fremgår af Io
vbemærkninger, hvilke

n typer af oplysninger e
n kommu

nalbestyrelse kan kræv
e ud everet fra et peng

einstitut. Finans Danma
rk indgå

gemei en dialog med n
denrigs- og Bo 'gminist

eriet om, hvilke op ysni
nger et

pengeinstitut ligger ind
e med der kan være m

ed t' a klarlægge en ku
ndes b

pæœlsforhold. Hvis udkast til bestemm
elsen fastholdes i den n

uværende form v det v
ære fo

målstjenesteligt, hvis d
et fremgår klart af Iovb

emcærkn ngerne, at pe
ngeinstitut

teme ikke er forpligtede
 til at vurdere, om komm

una bestyrelsens oplys
ninger er

utilstrækkelige efter § 1
0, stk. 2 og 3, før de an

vender stk. 4. Hjemlen 
til at udle-

vere kontoudskrifter bø
r være klar, således at 

penge`'nstitutter uden b
etingelser

bliver pålagt at udlever
e kontoudskrifter og de

r dermed ikke opstår en
 regelkon-

flikt i forhold til de regle
r om fortrolighed, som 

pengeinstitutter er unde
rlagt.

Kjeld Gosvig-Jensen Direkte +45 4083 8327 Mail 18. ougust 2021 Dok nv. FIDA-1826564804-691
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HØRINGSSVAR OVER
 FORSLAG TIL ÆNDR

INGSLOV AF

LOV OM DET CENTRA
LE PERSONREGISTE

R

Indenrigs- og Boligmini
steriet har ved e-mail a

f 29. juni 2021 anmode
t

om Institut for Mennesk
erettigheders eventuell

e bemærkninger til

udkast til forslag til lov 
om ændring af lov om D

et Centrale
Personregister (Komm

unernes kontrol med bo
pælsregistreringen i CP

R

m.v). Med udkastet foreslås 
det blandt andet, at kom

munerne uden
samtykke kan pålægge

 en arbejdsgiver at oply
se om en nuværende

eller tidligere ansats bo
pælsforhold, i det omfa

ng sådanne oplysninge
r

kan medvirke til at fastl
ægge den pågældende

s bopælsforhold, og

såfremt kommunen ikk
e på anden måde har k

unne afklare personens
bopælsforhold (forslag 

til § 10, stk. 4, i CPR-lo
ven).

Behovet for at give kom
munerne adgang til at a

fkræve oplysninger fra

en persons arbejdsgive
r skyldes et ønske fra k

ommunerne herom, da
det forventes, at en arb

ejdsgiver ofte vil have k
endskab til den ansatte

s

reelle opholdsadresse 
(lovudkastets almindeli

ge bemærkninger, pun
kt

3.1.3.3). Instituttet finder, som d
et også anføres af mini

steriet i lovudkastet, at

en oplysningspligt til ar
bejdsgivere i sager ved

rørende udenlandske
arbejdstagere i korteva

rende eller tidsbegræn
sede ansættelsesforho

ld,

f.eks. au-pairs eller sæ
sonarbejdere, kan bidra

ge til at afklare, om den
udenlandske arbejdsta

ger er udrejst af Danma
rk.

Det kan imidlertid efter
 instituttets opfattelse i 

mange tilfælde ikke

uden videre forventes, 
at en arbejdsgiver har k

endskab til den ansatte
s

reelle opholdsadresse,
 idet det i de fleste tilfæ

lde ikke vil have

betydning for arbejdspl
adsen at have kendska

b hertil. Derudover må
det efter instituttets opf

attelse forventes, at hv
is en person har en

anden opholdsadresse
 end den, der fremgår a

f CPR-registeret, så vil

-- AKT 440876 -- BILAG
 2 -- [ Høringssvar vedr

. forslag til ændring af l
ov om Det Centrale Pe

rsonregister (Kommune
... -
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personen antageligvis 
ikke dele den reelle op

holdsadresse med sin
arbejdsgiver, men i ste

det oplyse den adresse
, der fremgår af CPR-

registeret. Hvis det er t
ilfældet, vil arbejdsgive

ren ikke kunne bidrage
 til

sagens oplysning. Det må samtidig antag
es, at det kan have neg

ativ indflydelse for en

persons agtelse på arb
ejdspladsen, hvis komm

unen retter henvendels
e

til arbejdsgiveren og op
lyser, at kommunen er 

i tvivl om personens

reelle opholdsadresse,
 idet en sådan henvend

else fra kommunen kan
give anledning til overv

ejelser fra arbejdsgiver
en om, hvorvidt den

ansatte spekulerer i at 
opnå visse fordele ved

 en eventuel ukorrekt
registrering i CPR-regis

teret. '

En kommunes beslutni
ng om at afkræve en a

rbejdsgiver oplysninger

skal overholde et gene
relt forvaltningsretligt k

rav om proportionalitet,
dvs. der skal sikres en 

balance mellem legitim
e kontrolhensyn på den

ene side og beskyttelse
n af den enkelte borger

s privatliv og personlige
integritet — og dermed

 retssikkerheden — på
 den anden side. Såda

nne

overvejelser gjorde sig
 også gældende, da de

t i 2000 blev fastlagt,
hvilke kontrolmulighede

r kommunerne skulle h
ave for at håndtere

forkerte adresseangive
lser i CPR-registeret (lo

vudkastets almindelige
bemærkninger, punkt 3

.1.3.1).

Det yder efter institutte
ts opfattelse ikke i alle 

tilfælde en tilstrækkelig

beskyttelse af den ansa
tte, at kommunen først

 skal have forsøgt på
anden måde at afklare 

personens bopælsforho
ld, før kommunen kan

rette henvendelse til ve
dkommendes nuværen

de eller tidligere
arbejdsgiver, idet krave

t for at rette henvendel
se til en arbejdsgiver

derudover alene er, at 
oplysninger om vedkom

mendes bopælsforhold
kan medvirke til at fastl

ægge den pågældende
s bopælsforhold.

Henset til den potentiel
le skadevirkning for de

n ansatte ved, at

arbejdsgiveren bliver g
jort opmærksom på, at

 kommunen undersøge
r

pågældendes boligforh
old, og det forhold, at d

et i mange tilfælde må

forventes, at arbejdsgiv
eren ikke vil kunne bidr

age yderligere til sagen
s

oplysning, bør der fasts
ættes skærpede krav ti

l, hvornår en kommune

kan fastsætte en pligt f
or en arbejdsgiver til at

 afgive oplysninger om
den ansattes bopælsfo

rhold. Sådanne skærpe
de krav skal sikre, at

kommunen alene retter
 henvendelse til nuvær

ende eller tidligere
arbejdsgivere i de sage

r, hvor kommunen har 
en begrundet forventni

ng

om, at arbejdsgiveren e
r i besiddelse af oplysn

inger, som enten kan
fastlægge den pågælde

ndes bopælsforhold, el
ler kan fastlægge, om

personen må forventes
 at være udrejst af Dan

mark, hvilket f.eks. kan



tilfældet ved visse form
er for kortevarende elle

r tidsbegrænsede
ttelsesforhold. Institut for Menneskere

ttigheder anbefaler, at 
der fastsættes

skærpede krav til, hvor
når kommunen kan pål

ægge nuværende
eller tidligere arbejdsgi

vere at give oplysninge
r om en ansats

bopælsforhold, f.eks. v
ed, at kommunen skal 

have en begrundet
forventning om, at arbe

jdsgiveren kan være i b
esiddelse af

relevante oplysninger. Med venlig hilsen Mikkel Lindberg Laurse
n

SPECIALKONSULENT VæŒIrE ansæ



KL høringssvar på ænd
ring af lov om Det cent

rale
personregister Indenrigs- og Boligmini

steriet har sendt udkas
t til forslag t ændring af

 lov

om Det Centrale Perso
nregister.

I lovforslaget foreslås im
plementeret en række 

anbefalinger, fremsat a
f en

arbejdsgruppe nedsat a
f daværende Social og

 Indenrigsminister

Arbejdsgruppen har un
dersøgt kvaliteten af bo

pælsregistrering i CPR
 Og

det Nationale Forsknin
gs og Analysecenter fo

r velfærd (VIVE) har

gennemført en analyse
 heraf.

Vive konstaterer, at lan
gt den største del af bo

pælsregistreringerne e
r

korrekte ligesom at bop
ælsregistreringerne i hø

j grad er rettidige.

Grundlæggende anses
 kvaliteten af registrerin

gerne i CPR derfor som
 solid.

Der er imidlertid også f
orhold, der kan forbedr

es. | visse sammenhæn
ge og

med visse befolkningsg
rupper sker registrering

er af flytninger, udrejse
r og

dødsfald med en vis fo
rsinkelse. Det skyldes, 

at der i dag mangler hje
mmel

og redskaber til at unde
rstøtte bopælskontrolle

n på disse parametre.

KL finder grundlæggen
de at lovforslaget indeh

older en række fornufti
ge

elementer. Særligt bem
ærkes at der gives hjem

mel til at kommunerne 
kan få

terminaladgang til E-ind
komst registeret i sage

r om bopælsregistrerin
g.

Dette vil øge kommune
rnes muligheder for at 

understøtte sagsbehan
dling

med digitale løsninger.
 Desuden gives der mu

lighed for, at en kommu
ne,

med henblik på at fastl
ægge borgers bopælsf

orhold, fremadrettet ka
n rette

henvendelse til arbejds
giver samt indhente ko

ntoudtog, hvis øvrige ti
ltag

ikke har været tilstrækk
elige informationer til a

t oplyse en sag.

I forslaget lovfæstes ko
mmunernes forpligtelse

 til at varetage en

forebyggende og kontr
ollerende indsats ift. at

 sikre korrekt
bopælsregistrering i CR

P. Det fremgår af lovbe
mærkningerne, at

kommunerne som mini
mum hver 3. måned sk

al kontrollere
bopælsregistreringen i 

CPR — herunder særli
gt udenlandske studere

nde

og arbejdstagere. Det fremgår af bemærk
ningerne at det forsat e

r op til den enkelte
kommune at tilrettelæg

ge den konkrete indsat
s, fx med fokus på sag

er

med undringsværdige f
orhold, og der er derme

d ikke formelle krav om
 fx

systematisk udtagning 
af en større del eller all

e flytteanmeldelser til

kontrol i den forbindels
e.
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Den Fælles Dataenhed
 og støtte til kontrolinds

ats

I forlængelse heraf und
rer det KL, at ministerie

t ikke har valgt at følge
anbefalingen om give D

en Fælles Data-enhed 
(DFD) i UDK

hjemmelsgrundlag til a
t foretage registersamk

øring på vegne af
kommunerne til brug he

rfor.

Den Fælles Dataenhed
 understøtter allerede i

 dag med succes

kommunernes kontrolin
dsats på en række yde

lsesområder — både i 
forhold

til den løbende sagsbe
handling og i forbindels

e med egentlige kontro
lsager.

DFD's understøttelse a
nvendes aktivt af alle k

ommuner og den mone
tære

effekt alene på kontant
hjælpsområdet er opgjo

rt til et trecifret mio. bel
øb.

Den Fælles Dataenhed
 kan identificere usædv

anlige

husstandssammensæt
ninger (odd one out) vi

a statistisk Dataanalyse
baseret på en række kr

iterier herfor, og derme
d understøtte kommun

ernes

arbejde med at fokuser
e indsatsen på undring

sværdige forhold Ved a
t lade

DFD arbejde digitalt un
derstøttet og database

ret vil det i givet fald me
dføre

at kommunerne fokuse
re den manuelle opfølg

ning på den andel af
sagerne, hvor der er id

entificeret undringsvær
dige forhold. Dette forv

entes at

ville øge kvaliteten af b
opælskontrollen grunde

t de bedre værktøjer he
rtil.

En løsning i regi af DFD
 til brug herfor vil kunne

 etableres for et mindre

beløb. Med venlig hilsen Pia Færch Kontorchef Center for D
igitalisering og Teknolo

g
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* Forslag til Lov om ænd
ring af lov om Det Cent

rale Personregister (Ko
mmunernes kontrol me

d bopæls-

registreringen i CPR m
.v.)

1. Dataetisk Råd er et r
egeringsn dsat forum, s

om bl.a rådgiver Folket
inget ministre og offent

lige myndighe-
der om dataetiske spør

gsmål ved brugen af da
ta og ny teknologi, heru

nder i lyset af de mang
e fordele, som

brugen af data og ny te
knologi kan give.

Rådet forholder sig t | e
tiske spørgsmål om for

holdet mellem på den e
ne side fordelene ved a

nvendelse af ny
teknologi og på den an

den side hensynet til bo
rgernes grundlæggend

e rettigheder, retssikke
rhed og grund-

læggende samfundsmæ
ssige værdier

Ved forslag til lov om æ
ndring af lov om Det Ce

ntrale Personregister (k
ommunernes kontrol m

ed bopælsregi-
streringen i CPR m.v.),

 er der blandt andet stil
let forslag om, at komm

unerne under visse bet
ingelser kan

indhente kontoudskrifte
r fra borgernes pengein

stitutter uden borgerne
s samtykke, i det omfan

g sådanne op-
lysninger kan medvirke

 til at fastlægge de påg
ældendes bopælsforho

ld og andre oplysning i
kke er tilstrække-

lige. Dataetisk Rád har ikke
 været hørt over lovfors

laget, men finder det re
levant at fremsætte bem

ærkninger

2. Dataetisk Råd har fø
lgende bemærkninger 

til lovforslaget:

Dataetisk Råd finder, a
t hensynet til et korrekt

 og retvisende CPR-reg
ister er et anerkendelse

sværdigt formål,
men det er rådets opfa

ttelse, at den forslåede
 adgang til uden samty

kke at indhente bankop
lysninger i form af

kontoudtog er dataetisk
 betænkeligt.

Lovforslaget indebærer
, at kommunerne får ad

gang til at indhente opl
ysninger så at sige i bli

nde, dvs. uden
på forhånd at vide eller

 kunne vide, om oplysn
ingerne vil kunne anve

ndes til det givne formå
l (at fastslå bor-

gerens bopæl). En sådan indhentelse h
ar uanset sin sit specifi

kke formål og sit afgræ
nsede anvendelsesom

råde efter rådets

opfattelse karakter af fi
shing expedition eller d

atahøst og adskiller sig
 i øvrigt grundlæggend

e fra den måde
Indenrigs- og boligmini

ster Kaare Dybvad Bek

Indenrigs- og Boligmini
steriet
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myndigheder normalt o
plyser sager i det offen

tlige, jf. retsgrundsætni
ngen om offentlige myn

digheders oplys-

ningspligt. Det er rådets opfattelse
, at en sådan indsamlin

g af oplysninger udgør 
et alvorligt indgreb i bo

rgernes privatliv,
som meget nøje bør af

vejes i forhold til de gev
inster, der søges opnåe

t. Der ses ikke foretage
t en nærmere

analyse og vurdering h
eraf, og det er således 

uklart, hvorvidt indgreb
et er proportionalt.

Efter rådets opfattelse 
bør vurderingen omfatt

e rimeligheden af at ind
samle data om borgern

e, uden at kom-
munerne reelt kan vide

 om indhentelsen vil for
syne kommunerne med

 relevante oplysninger 
og med overve-

jende sandsynlighed vi
l omfatte private oplysn

inger, som kommunern
e under andre omstæn

digheder ikke vil
være berettiget til at ind

hente — heller ikke me
d borgerens samtykke.

Dataetisk Råd anbefale
r derfor, at der, inden lo

vforslaget fremsættes i
 Folketinget, foretages 

en analyse og

vurdering af forslagets 
proportionalitet i forhold

 til de væsentlige datae
tiske betænkeligheder,

 der er forbundet
med indsamling af oply

sninger i blinde og inds
amling af ungdvendige

 og efter omstændighe
derne meget pri-

vate oplysninger. Såfremt lovforslaget fre
msættes, anbefaler råd

et, at der fastsættes kla
re regler, som sikrer, a

t kommunerne
ikke anvender de indhe

ntede oplysninger til an
det formål end det udtr

ykkeligt angivne og at o
plysninger, som

ikke kan anvendes til a
t fastslå borgernes bop

æl, straks slettes.

Rådet anbefaler endvid
ere, at borgerne i mulig

t omfang orienteres ind
en indsamlingen og får

 mulighed for at
gøre indsigelse imod in

dsamlingen, inden den
 iværksættes.

Rådet henviser i øvrigt
 til principperne í rådets

 værktøj til myndighede
r, der arbejder med dat

asamkøring.

Værktøjet skal underst
øtte, at offentlige mynd

igheder gør sig de nød
vendige overvejelser fo

rud for beslutnin-
ger om samkøring af d

ata ved brug af nye tek
nologier og vil også kun

ne fungere som guide v
ed udarbejdelse

af lovforslag til bredere
, dataetiske overvejelse

r med henblik på at træ
ffe beslutninger, der er

 dataetisk for-
svarlige. Ud over dataetiske asp

ekter indebærer lovfors
laget principielle spørg

smål vedrørende borge
rnes retssikker-

hed, bankhemmelighed
en mv., som ikke synes

 at være belyst i lovens
 forarbejder.

Lovforslaget ses endvid
ere at indebære en frav

igelse af det forvaltning
sretlige undersøgelses

princip, der gæl-
der for offentlige myndi

gheder om, at myndigh
ederne alene må indhe

nte nødvendige og rele
vante oplysninger

til brug for behandling a
f en sag vedrørende ko

nkrete borgere. Dette s
ynes heller ikke at vær

e belyst í lovens
forarbejder. Dataetisk Råd står til rå

dighed for uddybning, y
derligere rådgivning mv

.

Med venlig hilsen for D
ataetisk Råd
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