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NOTAT 

 

Håndtering af frivillige kommunale distrikter fra CPR 
vej 

Der er fra programledelsen i GD2 anmodet om en status på fremdriften i de 

opgaver, som er KL’s ansvar i forbindelse med nedlukning CPR-vej. 

 

KL og CPR har den 19. august afholdt møde vedr. videreførelse af de frivilli-

ge kommunale distrikter, hvor nedenstående indhold er forelagt CPR. På 

mødet var der mellem KL og CPR en fælles forståelse for håndteringen af 

nedenstående punkter.  

 

Opgaverne udføres i regi af FKG-projektet, som varetages af KL. 

 

Der er iværksat følgende opgaver i forbindelse med håndteringen af de frivil-

lige kommunale distrikter: 

 

1. Det er besluttet, at de frivillige distrikter, der ikke videreføres på 

DAGI, i stedet videreføres på DanmarksArelInformation (DAI). 

På baggrund af en undersøgelse blandt landets kommuner, er det 

besluttet, at følgende distrikter videreføres i DAI:  

Befolkning 

Byfornyelse 

Evakuering 

Skole 

Social 

Kontantydelse (nyt distrikt baseret på social). 

 

Dermed udgår distriktet ”diverse”. Det har vist sig, at der blandt 

kommunerne er vidt forskellig brug af distriktet diverse, derfor vide-

reføres dette distrikt ikke. Det vil da være op til den enkelte leveran-

dør at tage kontakt til kommunen og aftale nærmere om, hvordan 

data skal leveres fremover. 

 

2. Klargøring af distrikter på DanmarksArealInformation. 

KL har bestilt plads til de frivillige kommunale distrikter på DAI, samt 

tilpasset FKG-datamodellen, så kommunerne kan konvertere data 

og lægge distrikter op på DAI. Der har kørt et prøveforløb i 2015, 

hvor kommunerne har kunnet aflevere skoledistrikter på DAI, og dis-

se er nu tilgængelige her og kan anvendes som testdata. 

 

3. Kontakt til leverandører, der benytter distrikter, der omlægges 

fra CPR-vej til DAI.  
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NOTAT 

 

KL og CPR har bevågenhed på CPR-vejs kunder, som behøver ret-

tidig information for at kunne tilpasse deres systemer, til de geogra-

fiske temaer, der dannes på DAI. KL har indsamlet kontaktlister på 

alle kunder. KL vil udsende information til kunderne inden for kort tid 

vedr. den fremtidige håndtering af de frivillige kommunale distrikter. 

Der er udarbejdet en vejledning, der beskriver hvorledes data tilgås 

på DAI. 

 

Der har været afholdt flere møder med de førende leverandører af 

skoleadministrationssystemer, som er afhænge af skoledistrikter på 

landsplan. Disse har jf. punkt 1 mulighed for at tilpasse deres sy-

stemer og teste data allerede nu. 

 

4. Orientering til kommunerne om udfasningsstrategi samt fremti-

dig håndtering af data. 

Kommunerne er orienteret om mulighed for fremover at udstille og 

opdatere de frivillige kommunale distrikter på DAI. KL vil indenfor 

kort tid advisere kommunerne om udfasningsstrategien. KL har ud-

arbejdet en vejledning, der beskriver, hvordan kommunerne får om-

dannet/håndteret data, der ønskes videreført. 

 

5. Tidsplan 

I henhold til den nuværende implementeringsplan for GD2 er det 

hensigten, at CPR-vej lukkes 1. april 2017. Dette medfører, at oven-

stående skal være udført og idriftsat samme dato. Ovenstående ak-

tiviteter er planlagt med henblik på overholdelse af denne dato.  

KL’s tidsplan følger tidsplan for GD2. Det er derfor KL’s forventning, 

at gennemførelsen vil blive justeret i henhold til den nye test og im-

plementeringsplan for GD2. 

 


