Nyhedsbrev fra DAGI-projektet
19. december 2017

Orientering om Afstemningsområder
SDFE vil gerne orientere om processen vedrørende dannelse og ajourføring af nye afstemningsområder, som skal afløse valgdistrikterne i CPR’s Vejregister i 2018. Orienteringen sker i forlængelse
af den tidligere udsendte orientering i Nyhedsbrev fra DAGI-projektet, 26. april 2017.
Kommunerne skal overgå til en ny ajourføringsprocedure, hvor afstemningsområder ajourføres og
uploades i GIS-format (Shape, GDB, Mapinfo eller GML) via en DAGI-portal. I den forbindelse er
SDFE i gang med at udarbejde en bekendtgørelse om ajourføring af afstemningsområder i DAGI.
Processen frem imod overgangen til DAGI-afstemningsområder som den autoritative kilde, vil være
som skitseret.
April 2017

Første test af ajourføring i SDFE’s DAGI-portal for upload af afstemningsområder blev
gennemført (udvalgte kommuner).
Dec. 2017
Anden test af ny ajourføringsprocedure (udvalgte kommuner).
Jan-feb. 2018 SDFE danner de nye autoritative afstemningsområder som geografiske data pba.
adresser i DAR og valgdistrikter i CPR’s Vejregister. Der vil være 100% overensstemmelse mellem valgdistrikterne i CPR’s Vejregister og det nye geografiske
afstemningsområdetema i DAGI.
Feb. 2018
SDFE’s DAGI-portal er tilgængelig som webapplikation. Alle kommuner kan logge sig på
med NemLogin og afprøve download og upload af geografiske afstemningsområder.
Nærmere information vil blive sendt ud.
Marts 2018 SDFE’s DAGI-portal for afstemningsområder sættes i drift. Kommunerne skal herefter
opdatere afstemningsområder (valgdistrikter) i DAGI og i en overgangsperiode også i
CPR’s Vejregister. Det tilstræbes at der opdateres så lidt som muligt i denne periode for
at undgå dobbeltarbejde.
CPR’s Vejregister er fortsat den autoritative kilde, hvis der bliver valg.
Efterår 2018 CPR’s Vejregister lukker for manuel opdatering. DAGI vil herefter være den autoritative
kilde ved valg. (Tidspunktet kendes ikke endnu.)
I den nye DAGI-portal (som er en webapplikation) vil kommunerne i et GIS-værktøj kunne opdatere
afstemningsområderne, som de ønsker, og uploade dem til DAGI-registret. Denne proces vil I mange
kommuner blive udført af en GIS-afdeling, men hvordan arbejdet med den nye indberetningsmetode
tilrettelægges i kommunerne, er helt op til de enkelte kommuner.
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Opgaven med folkeregistermyndighedens manuelle opdatering af CPR’s Vejregister vil skulle foregå i
en periode i 2018 parallelt med at kommunen opdaterer afstemningsområder som geografiske data i
DAGI-indberetningsportalen. Det er vigtigt, at begge registre bliver ajourført i denne periode, så
overgangen til DAGI-afstemningsområder som den autoritative kilde bliver umærkelig for anvenderne
og borgerne. Det tilstræbes at der opdateres så lidt som muligt i denne periode for at undgå dobbeltarbejde.
Når paralleldriftperioden ophører, vil DAGI-afstemningsområder blive den autoritative kilde og erstatter
derfor de hidtidige valgdistrikter i CPR’s Vejregister. Fremover vil CPR’s Vejregister stadig blive udstillet som nu (af hensyn til de nuværende anvenderes systemer), men opdateringen af afstemningsområder/valgdistrikter vil ikke længere foregå i CPR-klienten, men i DAGI.

Hvis du vil vide mere
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:
Morten Winkler, SDFE på mwink@sdfe.dk eller på telefon 72545208,
Kristine Pollas, SDFE på krpol@sdfe.dk eller på telefon 72545165.
Med venlig hilsen,
DAGI-projektet
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