NOTAT

Folkeregistrering – brug af høje vejkoder og opsætning i e-flyt

Dato: 23. februar 2017

I forbindelse med brugen af registersamkøringer har der fra flere kommuners
side været et ønske om at udvikle kriterier, som skulle omfatte de borgere,
der er registreret på høj vejkode.
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Den Fælles Dataenhed og flere kommuner har sammen foretaget en vurdering af, hvordan arbejdet med registersamkøringer med afsæt i høje vejkoder i praksis kan gribes an. Det er vurderingen, at en forudsætning for at
kunne effektivisere arbejdet med registersamkøringer og dermed kontrollen
med offentlig ydelser er, at kommunerne i højere grad ensretter brugen af
høje vejkoder. Dermed sikres, at der kan udvikles kriterier, som reelt er møntet på den målgruppe, der ønskes udtaget til kontrol, og det har derfor stor
betydning, om en borger fx reelt er uden fast bopæl, har ukendt ophold eller
er forsvundet.
For at få hjælp til at belyse disse problematikker har Udbetaling Danmark og
KL samarbejdet med udvalgte kommuner. Formålet har både været at få et
overblik over brugen af høje vejkoder, men også at forstå, hvordan digitaliseringen og brug af e-flyt påvirker de måder, borgeren kan registrere sin
adresse på.
I forbindelse med arbejdet har det været slående at se, hvor forskellig kommunernes opsætning i e-flyt har været. En enkelt kommune udtager alle
sager til manuel kontrol – dette selvsagt ud fra en bevidst strategi om, at
forebygge fejludbetalinger og snyd. Andre kommuner har varierende opsætninger, som måske resulterer i, at for mange sager udtages til kontrol, eller
hvor for mange sager kører igennem e-flyt uden at blive udtaget til manuel
kontrol.
Arbejdsgruppen har derfor gennemgået de forskellige opsætningsmuligheder, der er i e-flyt, for at give andre kommuner inspiration til, hvad man skal
være særlig opmærksom på i forbindelse med opsætningen. Det kan også
give anledning til at overveje, hvilke flytninger, der i forhold til egen kommunesammensætning og profil, giver særlig mening at udtage til kontrol.
En anden indgangsvinkel til arbejdet har været, at både kommunernes folkeregistre og Udbetaling Danmarks fagspor har haft oplevelsen af, at der er
behov for at få udvekslet flere data; data som ikke nødvendigvis er med
kontrol for øje, men som kan være med til at styrke sagsoplysningen i enkeltsager.
En styrkelse af dette samarbejde kan fx sikre udveksling af information om
en borgers formodede udrejseland, også selvom der ikke i CPR er registreret en kendt udrejseadresse. Dette kan have betydning for eksempelvis udbetaling af pensionstillæg. På samme vis kan International Pension i Udbe-
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taling Danmark have oplysninger om en borgers opholdsland, som kan være
interessant for kommunerne. Dette generelt for at sikre en korrekt folkeregistrering og korrekte udbetalinger.

Dato: 23. februar 2017

Belysningen af de forskellige problematikker har derfor i praksis betydet, at
arbejdet er kommet til at omfatte mere end blot ensretning af høje vejkoder,
med også generelle anbefalinger til udsøgningskriterier, som kan være med
til at styrke den indledende kontrol i forbindelse med flytning og dermed –
forhåbentlig – en formindskning er de snydmuligheder og kilder til fejl, der i
dag måtte være.
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Der vedlægges oversigt over, hvordan kommunerne kan vælge at strukturere brugen af de høje vejkoder for at kunne ensrette kommunernes registreringer. Det er selvfølgelig op til den enkelte kommune at overvej, om det er
en vej, kommunen vil gå ned ad, men en fælles opsætning vil være en forudsætning af at kunne foretage registersamkøringer på fx borgere uden fast
bopæl.
Desuden vedlægges
 Forslag til standardopsætning af E-flyt
 Beskrivelse af flyttetyper i E-flyt.
 Forslag til standardisering af høje vejkoder
 Bruttoliste over ”særlige adresser”
 Notatfeltet
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