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Folketingets Retsudvalg har den 14. juni 2011 stillet følgende spørgsmål nr. 
1044 (Alm. del) til indenrigs- og sundhedsministeren, som hermed besvares.
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karina Lorentzen (SF) .

Spørgsmål nr. 1044:
"Under henvisning til ministerens besvarelse af REU alm. del spørgsmål 941 
bedes ministeren uddybe om det ikke er muligt at lave et "alias" til et CPR-
nummer, således at ofre for identitetstyveri kan stoppe bestillinger i deres 
navn. Dette kendes fra mailadresser, hvor man skifter fra en mailadresse til en 
ny, således at disse to refererer til hinanden?”

Svar:
Rent teknisk er der intet til hinder for, at personer, som har været udsat for 
identitetstyveri, i CPR-systemet tildeles et nyt personnummer, og at det nye og 
det gamle personnummer kobles sammen i CPR-systemet, således at de refe-
rerer til hinanden. En sådan ordning forudsætter dog, at CPR-loven ændres.

Jeg er som udgangspunkt åben over for initiativer, som kan bidrage til, at iden-
titetstyveri forebygges, men samtidig er jeg påpasselig med at indføre ordnin-
ger, som kan give borgerne en falsk tryghed. I de tilfælde af identitetstyveri, 
som har været omtalt i medierne, er problemet jo, at kriminelle tilsyneladende 
blot ved at forevise et stjålent sundhedskort har kunnet oprette en kreditkonto i 
et stormagasin eller købe en mobiltelefon, eller blot ved at oplyse et person-
nummer har kunnet købe varer på internettet eller hæve penge på den foruret-
tedes konto, uden at der foretages den nødvendige identitetskontrol. 

Under sådanne omstændigheder hjælper det ikke, at et offer for identitetstyveri 
har fået udstedt et nyt personnummer.

Med venlig hilsen

Bertel Haarder  /   Carsten Grage
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