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Status på datavask 

Problem 

Styregruppen tiltrådte plan for datavask af data i CPR-vej, DAR og DAGI på 
møde den 30. juni. Som aftalt følges der op på fremdriften af denne plan. Der 
gives desuden status på aktiviteterne vedr. datavask af virksomhedsadresser i CVR 
og bopælsadresser i CPR.   

Status 

 
CPR-vej, DAGI og DAR 

Fremdriften i datavasken følger planen. Der er på nuværende tidspunkt udsendt 

10 opgavelister til udvalgte kommuner, og 1 liste til maskinel håndtering af CPR-

kontoret. Der udestår i september og oktober at blive udsendt 6 opgavelister.  

Som følge af, at DAR 1.0 ikke forventes at gå i drift pr. 1. januar 2017 har 

datavaskprojektet efter aftale med programledelsen valgt at skubbe udsendelsen af 

de sidste lister til kommunerne med 1-2 måneder af hensyn til arbejdsbelastningen 

i kommunerne.  

CVR 
I dialog med datavaskprojektet er ERST i gang med at udarbejde en plan der skal 
sikre, at virksomheder med ikke-DARvalide adresser får rettet deres adresser. 
Planen forventes forelagt styregruppen på møde i november.  Der udestår 
håndtering af det forhold, at ERST ikke har hjemmel til at sanktionere 
virksomhederne, hvis virksomhederne ikke retter adresserne. Dermed kan ERST 
ikke garantere, at samtlige ca. 35.000 adresser rettes. Der er en proces i gang 
herom med programledelsen og lovprojektet.  
 
CPR 
Som der tidligere er redegjort for overfor styregruppen, er det en afledt effekt af 
korrektion af bopælsadresser er, at korrektionerne kan opfattes som en flytning i 
udbetalingsmyndighedernes systemer og derfor kan påvirke et antal borgeres 
ydelsesudbetaling, hvis ikke det håndteres.  
 
Der er udarbejdet et forståelsespapir med rolle- og ansvarsfordeling mellem 
parterne. Papiret forventes clearet i ATP, Styrelsen for videregående uddannelser, 
SIM/CPR, KL og SDFE. Processen for papiret er imidlertid sat på st.by som 
følge af den forestående ændrede tidsplan for test og implementering af GD1 og 
GD2, idet den ændrede tidsplan får betydning for tidsplanen for korrektioner af 
CPR-adresser. 
 
Udbetalingsmyndighederne er optaget af problemstillingen og er gået aktivt ind i 
den for at sikre, at der ikke er borgere, der uretmæssigt mister deres ydelser. KL 
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og ATP forventer at indgå en aftale med KMD om, at korrektionerne ikke udløser 
et flytteadvis og dermed automatisk stopper for fx boligstøtte. I stedet 
sagsbehandles ændringerne manuelt.   
 
Korrektioner i bopælsadresserne i CPR skal udføres hos Folkeregisteret i 
kommunerne. Datavaskprojektet udarbejder en plan for denne opgave, herunder 
tid, aktiviteter, roller og ansvar. Planen forventes forelagt styregruppen på møde i 
november.   

Løsning 

Det indstilles, at styregruppen tager orienteringen til efterretning. 

Procedure og Kommunikation 

Ikke relevant. 

 


