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Høringssvar til forslag til ændring af CPRloven
Resumé
Udkast til ændring af CPR-loven indeholder blandt andet et forslag til en ny bestemmelse, hvorefter pengeinstitutter bliver forpligtet til at udlevere kontoudskrifter til en kommune på anmodning, hvis oplysningerne kan medvirke til fastlæggelse af en borgers bopælsforhold.
Finans Danmark er betænkelig ved proportionaliteten i forslaget i forhold til de
meget vidtgående og personlige oplysninger, der kan fremgå af en borgers kontoudskrifter. Det skal også ses i lyset af, at det ikke er sikkert, at formålet med at
afklare en borgers bopælsforhold ved brug af kontoudskrifter kan lade sig gøre,
da de enkelte posteringer i dag ikke nødvendigvis giver indsigt i, hvor en borger
geografisk foretager sine indkøb.
Finans Danmarks holdning er, at det vil være mindre indgribende og proportionelt, hvis bestemmelsen i stedet blev ændret til, at pengeinstitutter bliver forpligtede til at udlevere oplysninger, hvis de ligger inde med relevante oplysninger
om en kundes bopælsforhold. På den måde bliver det enkelte pengeinstitut ikke
forpligtet til at udlevere flere oplysninger end der er relevant for en kommunes afgørelse om bopælsforhold.
Det bemærkes i den forbindelse, at pengeinstitutter efter den nugældende CPRlovs § 10, stk. 2, nr. 3 allerede er forpligtede til at oplyse, den adresse, som en
kunde har oplyst til pengeinstituttet eller andre oplysninger om en kundes bopælsforhold,
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Høring over udkast til forslag til lov om
ændring af lov om Det Centrale Personregister
Finans Danmark takker for muligheden for at give bemærkninger til høringen om
udkast til ændring af CPR-loven.
Vi finder i forbindelse med høringen anledning til at gøre opmærksom på nogle
uhensigtsmæssigheder ved udkastets § 10, stk. 4 om, at pengeinstitutter bliver forpligtet til at udlevere kontoudskrifter til en kommune på anmodning, hvis oplys-
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ningerne kan medvirke til fastlæggelse af en borgers bopælsforhold.
Det er Finans Danmarks vurdering, at i en række tilfælde vil kontoudskrifter ikke
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være med til at skabe større klarhed over en borgers (indenlandske) bopælsfor-
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hold, da oplysninger i posteringer for kontoudskrifter i dag i mange tilfælde ikke
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siger noget om, hvor en borger geografisk har foretaget et indkøb. Det skal ses i
lyset af de mange forskellige muligheder for betalinger, der findes i dag, og derfor vil kontoudskrifter af den grund ikke nødvendigvis være særlig anvendelige
for at klarlægge en borgers bopælsforhold.
Det betyder, at kontoudskrifter i en række tilfælde ikke vil kunne medvirke til at
fastlægge en borgers bopælsforhold.
Finans Danmark er samtidig også betænkelig ved proportionaliteten ved udkastets § 10, stk. 4, da det samtidig også vil betyde, at kommunalbestyrelsen i nogle
tilfælde vil få langt flere oplysninger end der er behov for (og dermed flere oplysninger end formålet tilsiger). Pengeinstitutter vil dermed blive forpligtede til at udlevere flere oplysninger end nødvendigt, herunder oplysninger af følsom karakter,
der, da der f.eks. vil kunne fremgå transaktioner til politiske partier eller fagforeninger. Samtidig forholder udkastet til lovforslaget sig heller ikke til begrænsninger for forpligtelsen, f.eks. er der ikke angivet en tidsperiode for, hvor langt tilbage kontoudskrifterne må dække over.
Finans Danmarks holdning er, at det vil være mindre indgribende og proportionelt, hvis bestemmelsen i stedet blev ændret til, at pengeinstitutter bliver forpligtede til at udlevere oplysninger, hvis de ligger inde med relevante oplysninger
om en kundes bopælsforhold.
Stk. 4. Medfører oplysninger, som kommunalbestyrelsen har adgang til efter
anden lovgivning, eller som kommunalbestyrelsen har indhentet efter stk. 2 og
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3, ikke en afklaring af vedkommendes bopælsforhold, som kan danne grundlag for en afgørelse herom, kan kommunalbestyrelsen uden samtykke fra den,
hvis bopælsforhold undersøges, indhente oplysninger om vedkommendes bopælsforhold fra vedkommendes arbejdsgiver eller pengeinstitut, i det omfang
sådanne oplysninger kan medvirke til at fastlægge den pågældendes bopælsforhold. Er den registrerede ikke i et aktuelt ansættelsesforhold, kan kommunen indhente oplysningerne fra vedkommendes seneste arbejdsgiver.
En sådan udformning af bestemmelsen vil være med til at sikre, at det enkelte
pengeinstitut ikke bliver forpligtet til at udlevere flere oplysninger end der er relevant for en kommunes afgørelse om bopælsforhold. Det er i den forbindelse vigtigt, at det fremgår af lovbemærkninger, hvilken typer af oplysninger en kommu-
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nalbestyrelse kan kræve udleveret fra et pengeinstitut. Finans Danmark indgår
gerne i en dialog med Indenrigs- og Boligministeriet om, hvilke oplysninger et
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pengeinstitut ligger inde med, der kan være med til at klarlægge en kundes bo-
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pælsforhold.
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Hvis udkast til bestemmelsen fastholdes i den nuværende form, vil det være formålstjenesteligt, hvis det fremgår klart af lovbemærkningerne, at pengeinstitutterne ikke er forpligtede til at vurdere, om kommunalbestyrelsens oplysninger er
utilstrækkelige efter § 10, stk. 2 og 3, før de anvender stk. 4. Hjemlen til at udlevere kontoudskrifter bør være klar, således at pengeinstitutter uden betingelser
bliver pålagt at udlevere kontoudskrifter og der dermed ikke opstår en regelkonflikt i forhold til de regler om fortrolighed, som pengeinstitutter er underlagt.

Med venlig hilsen

Kjeld Gosvig-Jensen
Direkte: +45 4083 8327
Mail: kgj@fida.dk
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