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Hermed fremsendes svar på spørgsmål S 1211 stillet af Yildiz Akdogan (S) den 
22. februar 2011.

Med venlig hilsen

Charlotte Sahl-Madsen
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Ministeren for videnskab, teknologi og udviklings besvarelse af spørgsmål S 
1211 stillet af Yildiz Akdogan (S) den 22. februar 2011

Spørgsmål S 1211

Mener ministeren som øverste politiske ansvarlige for NemID at det er tilfreds-
stillende, at NemID ikke kan bruges på personregistrering.dk?

Svar

Regeringen, KL og Danske Regioner har som led i eDag3 vedtaget en målsæt-
ning om obligatorisk anvendelse af NemLog-in og den nye digitale signatur fra 1. 
november 2010. Det gælder for alle borgerrettede selvbetjeningsløsninger med 
national udbredelse, hvor der er behov for sikker identifikation. 

Det er de enkelte ressortministerier, der har ansvaret for at efterleve denne mål-
sætning og gennemføre de nødvendige tilpasninger i deres it-systemer.

Jeg kan oplyse, at borgerne indtil den 1. juni 2011 har mulighed for at anskaffe 
den tidligere digitale signatur, herunder til brug på personregistrering.dk. Efter 
denne dato lukkes der imidlertid for bestilling heraf, da det er forudsat, at aftalen 
med DanID udløber. Den tidligere digitale signatur er gyldig to år fra udstedel-
sen. 

Da personregistrering.dk hører under Kirkeministeriets ressort, har jeg indhentet 
nedenstående udtalelse fra Kirkeministeriet om planerne for tilpasning af person-
registrering.dk til at kunne modtage NemID. Jeg kan henholde mig til udtalelsen 
og kan samtidig konstatere, at der arbejdes på at gøre personregistrering.dk helt 
klar til NemID fra 1. juni 2011. 

Siden 1/7 2010, hvor NemID blev lanceret, har den kunnet anvendes på 
www.personregistrering.dk til registerindsigt og attestbestilling, hvorimod man 
ikke kan foretage anmeldelser. 
Ved beslutningen om ikke at foretage de øvrige ændringer, som skal til, for at 
anmeldelser kan ske ved brug af NemID, indgik det, at der i hele 2009 kun blev 
modtaget knap 5000 elektroniske anmeldelser, hvoraf over 2700 var fødselsan-
meldelser, som forældre siden 1. oktober 2010 ikke mere er forpligtede til at ind-
give. 
Problemet med anmeldelser skal desuden ses i sammenhæng med det forhold, at 
CPR-systemet, som personregistrering.dk kommunikerer med, er under nyudvik-
ling. På den baggrund blev det aftalt med Finansministeriet, at 
www.personregistrering.dk blev undtaget fra eDag3 kravet indtil denne ny-
udvikling skulle være afsluttet den 1/11 2011.
Da der i slutningen af 2010 er indtruffet en forsinkelse i udviklingen af det nye 
CPR-system på 6 måneder, arbejdes der derfor nu på at gøre det muligt også at 
foretage anmeldelser med NemID fra 1. juni 2011.


