Ændringer i PERSON
Vejledningen her giver dig et overblik over ændringer i PERSON, der træder i kraft i januar 2020.
Ændringerne sker som følge af ændringer i selvbetjeningsløsninger på www.borger.dk for:
O/A-erklæringer, ansøgning om navngivning, ansøgning om navneændring, ansøgning om navneændring
ved vielse samt begravelse (se også vejledning om ændringer for selvbetjeningsløsningerne).
Ændringerne ses både i ’Indkomne sager’ i forbindelse med registrering og efter endt sagsbehandling i
følgemail og afgørelse. Derudover ses ændringer i forbindelse med indberetning af begravelse i PERSON,
når en begravelse registreres på baggrund af en papiranmodning.
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O/A-erklæring
Afgørelse og følgemail
-

I følgemail er teksten i mindre grad ændret.
Afgørelsen er opstillet anderledes.
Der bliver nu kun vist oplysninger i afgørelsen, hvor der er data at vise. Dvs. tomme felter bliver ikke
vist, se næste side.

Eksempel 1: Følgemail til O/A-erklæring
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Eksempel 2: Afgørelse på O/A-erklæring
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Navngivning
Tilknytninger til mellemnavn- og efternavn(e)
- Der er nu flere tilknytninger til både valg af mellem- og efternavn (læs mere om dette i vejledning til
ændringer i selvbetjeningsløsningen).

Ene forældremyndighed
-

Oplysninger om forældremyndighed bliver trukket fra CPR. I det nedenstående eksempel ses feltet
’Fælles forældremyndighed’ med teksten ’Der er ingen anden forælder’. Du kan derfor være sikker
på, at der i dette tilfælde er registrere eneforældremyndighed i CPR.

Eksempel 3- Eneforældremyndighed trukket fra CPR

Afgørelse og følgemail
- I følgemail er teksten i mindre grad ændret, se herunder.
- Afgørelsen er opstillet anderledes.
- Der bliver nu kun vist oplysninger i afgørelsen, hvor der er data at vise. Dvs. tomme felter bliver ikke vist,
se næste side.
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Eksempel 4: Følgemail til navngivning
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Eksempel 5: Afgørelse på navngivning
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Navneændring
Børn mellem 12-15 år kan nu medsignere
Børn mellem 12-15 år kan nu medsignere, og dermed behøver ansøgninger for denne gruppe børn ikke
længere at blive gjort ved hjælp af en papirblanket. Barnet underskriver i selvbejeningsløsningen på en
trykfølsom skærm eller med en mus.
I Indkommende sager -> Navneændring -> Ansøgningsdata ser barnets underskrift ud som i nedenstående.
I rubrikken ’Barn mellem 12 og 15’ ses et billedeikon ved underskrift. Dette er din sikkerhed for, at barnet
har signeret.
Eksempel 6a: Ansøgningsdata og medsignering af barn mellem 12-15 år

Hvis man fører musen hen over billedeikonet, ses at her gemmer sig ’Barnets underskrift’:
Eksempel 5b: Ansøgningsdata og medsignering af barn mellem 12-15 år
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Ved at trykke på billedeikonet, åbnes signaturen.
Eksempel 5c: Barn mellem 12-15 år og dennes medsignatur

Tilknytninger til mellemnavn- og efternavn(e)
- Der er nu flere tilknytninger til både valg af mellem- og efternavn (læs mere om dette i vejledning til
ændringer i selvbetjeningsløsningen).

Afgørelse og følgemail
- I følgemail er teksten i mindre grad ændret.
- Afgørelsen er opstillet anderledes.
- Der bliver nu kun vist oplysninger i afgørelsen, hvor der er data at vise. Dvs. tomme felter bliver ikke vist,
se eksempler i det følgende.
Eksempel 7: Følgemail til navneændring
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Eksempel 8: Afgørelse på navneændring

Navneændring ved vielse
Tilknytninger til mellemnavn- og efternavn(e)
- Der er nu flere tilknytninger til både valg af mellem- og efternavn (læs mere om dette i vejledning til
ændringer i selvbetjeningsløsningen)

Afgørelse og følgemail
- I følgemail er teksten i mindre grad ændret.
- Afgørelsen er opstillet anderledes.
- Der bliver nu kun vist oplysninger i afgørelsen, hvor der er data at vise. Dvs. tomme felter bliver ikke vist,
Se eksemplet for afgørelse af en navneændring, der er identisk med en navneændring – dog med yderligere
oplysninger om vielse.
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Begravelse
Om afdøde
-

Oplysninger om civilstand og statsborgerret bliver ikke længere en del af de oplysninger, som anmelder
indtaster i selvbetjeningsløsningen. Disse oplysninger er tomme i ansøgningsdata, og oplysningerne skal
søges på personsiden.

Om anmelder
-

Oplysninger om anmelder viser nu også ’Forhold til afdøde’, se eksemplet herunder.
Bemærk særligt: Oplysninger om Adresse, Postnummer og by på anmelder er tomme, da disse
oplysninger ikke bliver indtastet i den nuværende selvbetjeningsløsning. Felterne vil blive fjernet på
sigt, således at oplysningerne kun vil blive vist på Alle Helgenslister - trukket fra anmelders CPRoplysninger.

Eksempel 9: Oplysninger om anmelder

Medlemskab og Gejstlig medvirken
- Der er sket en tydelig opdeling af Medlemskab og Gejstlig medvirken
- ”Medlemskab af et trossamfund uden for folkekirken” er nu ændret til: ”Medlem af et anerkendt
trossamfund”
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Eksempel 10: Oplysninger om Medlemskab og Gejstlig medvirken

Begravelse/kremering
- Der er flere muligheder for begravelse i selvbetjeningsløsningen, som også afspejles i PERSON
Eksempel 11: Flere begravelsesformer

Krematorium og Kirkegård
- Oplysninger om Krematorium og Kirkegård er nu opdelt
- En digital anmeldelse kan nu indtastes for en afdød, der skal bringes til udlandet: se herunder, ELLER
anmelder kan indtaste et udland i anmodningen, derfor er der nu tilsvarende flere muligheder i PERSON.
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Eksempel 12: Afdød skal overføres til udlandet

Eksempel 13: Afdød skal begraves et ’Andet’ sted

Afgørelsen
-

Afgørelsen er opstillet anderledes, se eksemplet på næste side.
Der bliver nu kun vist oplysninger, hvor der er data at vise. Dvs. tomme felter bliver ikke vist.
Oplysninger om andre handlinger end folkekirkehandlinger fremgår nu også af en afgørelse, fx vises der
også kirkelige handlinger i et anerkendt trossamfund, eller hvis liget skal overføres til udlandet.
Oplysninger om afdødes bopælskommune er tilføjet adresseoplysningerne.
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Eksempel 14: Afgørelse på afdød, medlem af andet trossamfund, med højtidelighed i et andet trossamfund og jordfæstelse
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Eksempel 15: Afgørelse på afdød, medlem af folkekirken eller valgmenighed, kremering og urnenedsættelse
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Askedeling
Hvis der i anmodningen er udfyldt askedeling for den afdøde, ses dette i PERSON som eksemplet viser i det
følgende:
Eksempel 16: Askedeling
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De obligatoriske felter, ’de gule romber’
De gule romber er placeret anderledes, MEN reglerne for obligatorisk udfyldning er de samme:
Det er stadig obligatorisk at udfylde en kirke eller et sted for den kirkelige handling. Det er også stadig
obligatorisk at udfylde en præst, i forbindelse med en kirkelig handling i folkekirken, - enten en
folkekirkeansat præst eller en præst, der ikke er ansat.
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Indberetninger på grundlag af papirblanket
Ligesom i de indkommende sager sker der også mindre synlige ændringer, når der skal indberettes på
grundlag af en papirblanket. Ændringerne ses dog kun for indberetning af begravelser.

Indberetning af en begravelse (på grundlag af en papiranmodning)
-

flere begravelsesformer deriblandt ’Askedelig’ og oplysninger om ’Udland’ (Oplysninger om
’Udland’ er placeret på samme fane) og ses herunder

Eksempel 17: Flere begravelsesformer – (indberetning på grundlag af papirblanket’)
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