Information til kommunerne om ajourføring af
afstemningsområder i DAGI

Den 17. september 2018 blev CPR’s vejregister lukket for manuel opdatering og
paralleldriftsperioden mellem CPR’s vejregister og hhv. DAR og DAGI ophørte hermed. Efter den sidste del af adresseloven trådte i kraft den 30. september, er CPR
overgået til at basere sig på adressedata fra DAR med tilhørende oplysninger om
administrative inddelinger fra DAGI.
DAGI er nu den autoritative kilde til oplysninger om administrative inddelinger, herunder afstemningsområderne (tidligere VALGDISTRIKT i CPR’s vejregister) og
kommunerne skal nu udelukkende opdatere afstemningsområderne i DAGI.
Applikation til ajourføring af afstemningsområder
Kommunerne tilgår afstemningsområderne via web-applikationen:
https://dagisys.sdfe.dk/Afstemningsomraader/
Via applikationen kan kommunen downloade og uploade kommunens afstemningsområder. Afstemningsområderne kan downloades i forskellige GIS-formater til indlæsning i kommunens eget GIS-værktøj, hvori editeringen af afstemningsområderne foretages. Når editeringen af afstemningsområderne er gennemført, kan
kommunen uploade de opdaterede afstemningsområder direkte til DAGI-systemet
via applikationen. I applikationen foretages først en validering af, at afstemningsområderne overholder de strukturelle krav til data, hvorefter de opdaterede afstemningsområder vil blive gemt i DAGI-registret.
Anvendelse af applikationen kræver, at medarbejderen har installeret NemLogin
medarbejdercertifikat (MOCES) på sin pc og at kommunens NemLogin-administrator har tildelt medarbejderen rettigheder til applikationen.
Der er tidligere udsendt vejledninger om, hvordan applikationen tilgås og anvendes,
samt hvordan medarbejdere tildeles rettigheder til applikationen i NemLogin. Disse
vejledninger er også tilgængelige på SDFE’s hjemmeside: https://sdfe.dk/hentdata/danmarks-administrative-graenser-dagi/
En del kommuner har allerede ajourført deres afstemningsområder i applikationen,
som har været i drift siden den 9. marts 2018.
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Opfordring til løbende og snarlig opdatering af afstemningsområder
Set i lyset af at et valg kan være nært forestående, opfordres kommunerne til at opdatere afstemningsområderne løbende og gerne så snart, det er muligt. Det er vigtigt, at kommunerne bliver fortrolige med den nye ajourføringsprocedure, og SDFE
ønsker at opdage eventuelle fejl og mangler i applikationen hurtigst muligt, således
at både dataopdateringer og tilpasninger af applikationen minimeres i perioden op
til et valg. For de kommuner der endnu ikke har afprøvet applikationen, vil det desuden være hensigtsmæssigt at teste adgang og rettigheder til applikationen.
Ingen ændringer i processen for udskrivning af valgkort
Der vil ikke være ændringer i processen for udskrivning af valgkort for den kommende valgafholdelse som følge af de ændrede procedurer for ajourføring af afstemningsområder. CPR’s vejregister ajourføres nu på baggrund af kommunernes
opdatering i DAGI og CPR vil også som hidtil levere oplysninger om afstemningsområder til KMD’s valgudskrivningssystem.
Yderligere information
Der er tidligere udsendt følgende relateret information:

Vejledning om NemLogin (mail af 7. marts 2018)

Information til kommunerne om idriftsættelse af DAGI på Datafordeleren (mail
af 9. marts 2018)

Information om idriftsættelse af afstemningsområdeapplikationen (mail af 23.
marts 2018)

Nyhedsbrev om, at bopælsregistreringen i CPR fremover baseres på adresserne i DAR og om afslutning af paralleldriftsperiode (mail af 17. september
2018)
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