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8. oktober 2015 

Kære kredsførere og kredsrådsformænd 
 

Fra den 1. december er det ikke længere muligt at indhente børneattester på papir, 

da det hele overgår til en elektronisk indhentning. Denne indhentning skal ske via 

korpskontoret, hvilket er en lidt omstændelig affære, der i første omgang kræver 

en skriftlig aftale mellem de enkelte kredsråd, korpsrådet og korpssekretæren - 

kredsrådene er juridisk ansvarlige for kredsene, korpsrådet for korpset og 

korpssekretæren er den, der i praksis indhenter børneattesten. Kredsrådet skal 

desuden vælge en person i kredsen, som i det daglige skal være ansvarlig for at 

indhente Informeret Samtykke (se vedhæftede) hos alle de personer, der skal 

indhentes børneattester på og siden sende navn og cpr.nr. til korpssekretæren, 

som så laver det efterfølgende arbejde i den forbindelse. 

Da jeg ikke har mailadresser på kredsrådsformændene, vil jeg bede jer kredsførere 

om at videreformidle denne mail til jeres kredsrådsformand snarest muligt, da vi 

skal have alle aftaler i hus senest den 30. november 2015. Fremover vil det være 

sådan, at I skal opgive kontaktoplysninger på jeres kredsrådsformand i forbindelse 

med statistikindsamlingen lige efter nytår, så korpskontoret derefter har direkte 

adgang til at kommunikere med ham/hende. 

I øvrigt kan I finde alle de oplysninger, I har brug for i de vedhæftede dokumenter. 

Det er vigtigt, at I sætter jer grundigt ind i 1.-4. vedhæftede dokument, mens det 

5. og 6. blot er til ekstra information om, hvorfor vi gør, som vi gør. 

Der er følgende ”køreplan” for forløbet: 

 

2015 

8. oktober: Korpskontoret udsender information om fremtidig procedure omkring 

indhentning af børneattester til kredsførerne, som videreformidler til deres 

respektive kredsrådsformand 

9. oktober til 9. november: Kredsrådene vælger en Dataansvarlig, som har 

tavshedspligt, og indsender kontaktinformationer (Navn, telefonnummer og 

mailadresse) på vedkommende til korpskontoret. Kredsrådsformand underskriver 

”Aftale om indhentning af børneattester” 

SENEST 9. november : Kredsenes Dataansvarlige returnerer ”Aftale om indhentning 

af børneattester” i underskreven stand til Korpskontoret 

10.-22. november: Korpsrådsformand og korpssekretær underskriver ”Aftale om 

indhentning af børneattester” 
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24. november: Korpssekretæren laver kopi af alle aftaler og returnerer 

originalerne til kredsene, der siden opbevarer disse. Kopierne opbevares på 

korpskontoret 

 

2016 

1. juni: Korpssekretæren, som har tavshedspligt, sender mail ud til kredsenes 

Dataansvarlige med opfordring til at gå i gang med at indhente ”Informeret 

samtykke” hos alle relevante medarbejdere i kredsen 

2. juni til 30. september: Den Dataansvarlige indhenter ”Informeret samtykke” hos 

alle relevante medarbejdere i kredsen 

SENEST 30. september: Den Dataansvarlige indsender en liste med fulde navn og 

cpr.nr. på alle relevante medarbejdere i kredsen. Listen skal sendes på papir til 

Korpskontoret og IKKE med mail, da det ikke er lovligt at sende personfølsomme 

data som fx cpr.nr. via mail, da det ikke anses som en sikker forbindelse. 

1. oktober: Korpssekretæren igangsætter proceduren med at indhente 

børneattesterne elektronisk 

 

Hele proceduren gentages igen fra juni 2018 og herefter hvert andet år. 

 

December 2015 - juni 2016 samt i andre mellemliggende perioder 

Kommer der nye førere/medarbejdere til kredsen i perioden 1. december 2015 til 

juni 2016 eller på andre tidspunkter, der ikke er dækket af initiativ fra korpsets 

side, er det kredsens Dataansvarlige, der har ansvaret for, at der bliver lavet en 

børneattest i overensstemmelse med korpsets regler. 

Skulle der være spørgsmål i forbindelse med indhentning af elektroniske 

børneattester, er I velkomne til at kontakte undertegnede eller Spejderchef Niels 

Dam på nd@dbs.dk. Korpskontoret er lukket grundet ferie i de næste 2 uger, så i 

den periode er det Niels Dam, der kan kontaktes. 

 

Spejderhilsen 

Ann 

Korpssekretær 


