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Borgerforslag - støtterblanket
Du kan bruge denne blanket til at støtte et borgerforslag på www.borgerforslag.dk
Støtten er anonym, således forstået at der ikke offentliggøres nogen personoplysninger om støttere i
tilknytning til forslaget, hverken mens støtteindsamlingen er i gang eller senere. Der henvises i øvrigt til
politikken for behandling af personoplysninger på borgerforslag.dk, som du kan se nedenfor. Der er ingen
forpligtelser forbundet med at være støtter af et forslag.
Sådan støtter du ikkedigitalt et borgerforslag
1. Når du har udfyldt blanketten og underskrevet den, skal du sende den som fysisk post til Folketinget,
Christiansborg, 1240 København K, att.: Borgerforslag.
2. Når Folketingets Administration har modtaget blanketten, kontrollerer administrationen, ved opslag i
Det Centrale Personregister (CPR) at du har stemmeret til folketingsvalg. Herefter registreres din
støtte i systemet, og du modtager en bekræftelse pr. brev eller e-mail på, at din støtte er registreret.

Titel
FORSLAG TIL SÆRLOV OM 3 ÅRIGT FORSKNINGSBASERET FORSØG MED FRIVILLIG DELTAGELSE
OG HELHEDSORIENTERET STØTTE FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE
Id: FT-03336

Forslag
Danmark er det land i verden, der bruger flest penge på den aktive beskæftigelsesindsats set i forhold til
økonomiens størrelse – 13 milliarder kroner om året. Forskning, forsøg og undersøgelser viser dog at den
nuværende beskæftigelsesindsats har en meget begrænset, eller endda en negativ, effekt på
kontanthjælpsmodtagere, modtagere af uddannelseshjælp og folk på ressourceforløbsydelse. Dette
borgerforslag er baseret på en omfattende gennemgang af, hvad vi ved om effekterne af den nuværende
beskæftigelsesindsats.
Registerdata viser at omkring 70 procent af kontanthjælpsmodtagerne fortsat er på offentlig forsørgelse
efter seks år, og at det tal, på trods af talrige reformer af beskæftigelsesindsatsen, ikke har ændret sig
siden 1980’erne. Man bør derfor stille spørgsmålstegn ved, om den nuværende beskæftigelsesindsats i
forhold til kontanthjælpsmodtagere er optimal, eller om det komplekse beskæftigelsessystem tværtimod
forhindrer folk i at komme videre i deres liv.
Vi foreslår derfor - og har forberedt - et forsøg i samarbejde med 3-5 kommuner. Et forsøg hvor vi ændrer
indsatserne omkring borgere på kontanthjælp, baseret på ny viden om hvad der motiverer mennesker, med
løbende evaluering af både borgere og medarbejderes trivsel samt beskæftigelsesgraden. Formålet med
forsøget er at teste effekterne af dels frivillig deltagelse i indsatsen (dvs. fritagelse fra krav og sanktioner),
dels af en re-designet indsats, der trækker på erfaringerne fra tidligere forsøg samt adfærdsvidenskab.
Konkret vil det betyde mindre pres og krav til borgere, mere støtte og mere tid for sagsbehandlerne til
relationer.
Vi har lavet forarbejdet; vi har kommunerne og forsøgsdesignet klar. Vi har blot brug for en særlov, der giver
tilladelse til at fritage forsøgsdeltagerne fra krav og sanktioner i forsøgsperioden.
Læs mere om hvordan vi konkret vil lave forsøget og om hvilke resultater der forventes i nedenstående.

Bemærkninger
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HVORFOR EN SÆRLOV?
Vi vil undersøge effekterne af frivillig deltagelse i kombination med tilbud om en udvidet indsats. I dag er
beskæftigelseslovgivningen baseret på et menneskesyn, der ser kontanthjælpsmodtagere som borgere der
“godt kan, men ikke vil”. Men hvad nu hvis de fleste vil, men bare ikke kan, lige nu - men vil kunne med den
rette tilgang?
Baseret på vores gennemgang af den eksisterende forskning kan vi konkludere, at samfundet burde kunne
få mere værdi for de 13 milliarder kroner, som den aktive beskæftigelsesindsats lige nu koster om året. Det
er særligt tilfældet i forhold til de mindre ressourcestærke kontanthjælpsmodtagere, hvor indsatsen bør
baseres på en skræddersyet indsats, som adresserer borgernes specifikke problemer frem for fokus på
opfyldelse af regler og krav.
Aktivering og sanktioner får ikke flere kontanthjælpsmodtagere i job eller uddannelse. Den eksisterende
litteratur, forskning og forsøg fra udland og Danmark viser, at udsigten til aktivering og sanktioner kan
motivere nogle dagpengemodtagere til at finde arbejde hurtigere, men at denne effekt ikke findes hos
kontanthjælpsmodtagerne. Flere forsøg med intensiv aktivering har vist, at krav og sanktioner ikke har
nogen positiv effekt for kontanthjælpsmodtagere. Det skyldes sandsynligvis, at hovedparten har andre
barrierer end manglende motivation, der forhindrer dem i at komme tilbage i uddannelse eller
beskæftigelse.
FORVENTNINGER TIL RESULTATER AF FORSØGET:
- Færre negative konsekvenser som følge af sanktioner (forværret sårbarhed og udsathed ved eksempelvis
manglende betaling af husleje, medicin, isolation, øget angst/stress/ptsd, etc.)
- Færre udgifter til aktivering samt øget grad af deltagelse i beskæftigelse og uddannelse og som følge heraf
færre udgifter til overførselsindkomster og øgede skatteindtægter.
- Øget følelse af selv- og medbestemmelse i samarbejdet med sagsbehandler.
- Mere positiv opfattelse af egen formåen og styrkelse af indre motivation.
- Bedre arbejdsforhold for medarbejdere på jobcentre grundet færre krav om møder, dokumentation, etc.
LOVFORSLAGETS KONKRETE PRINCIPPER:
Der gennemføres et forsøg i udvalgte kommuner, hvor en gruppe modtagere af kontanthjælp og
uddannelseshjælp fritstilles fra ordinære krav og sanktioner. Deltagelse er altså frivillig og der kan ikke
sanktioneres. Dog vil borgerne stadig modtage tilbud om møder og andre former for jobrelateret støtte i
perioden, opfølgning, samtaler, muligheder, etc.
Forslagsstillerne ønsker ikke at “parkere ledige”. Tværtimod ved vi fra forskning og praktisk erfaring at
muligheder, forventninger, et kærligt skub, omsorg, støtte og motivation kan være en stor hjælp. Så når
forskningen viser, at krav om deltagelse og sanktioner kun har en negativ effekt på modtagere af
kontanthjælp og lignende ydelser, så ønsker vi i stedet at tilbyde en mere helhedsorienteret indsats baseret
på tillid og viden fra forskningen om, hvad der motiverer mennesker i praksis. Forsøget indeholder helt
konkret tre grupper i hver kommune, som vi vil følge over en periode på tre år:
- En kontrolgruppe (en gruppe som fortsat er på samme vilkår som i dag)
- En forsøgsgruppe med frivillig deltagelse (en gruppe på samme vilkår, men med frivillig deltagelse - altså
uden sanktioner, hvis man eksempelvis takker nej til et møde).
- En gruppe som har frivillig deltagelse samt bliver tilbudt en række udvidede tilbud om støtte.
EVALUERING
Forsøget evalueres og følges løbende. Ved forsøgets afslutning foreligger der en klar måling af
beskæftigelses- og uddannelseseffekten samt af motivation hos de forskellige forsøgsgrupper og ikke
mindst hvordan borgere og sagsbehandlere trives både psykisk og fysisk.
For at være sikker på at deltagerne forstår at deres deltagelse er frivillig, vil det være vigtigt at arbejde med
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kommunikationen mellem borgere og sagsbehandlere. Dette arbejde kan med fordel trække på erfaringer
fra adfærdsdesign i forhold til, hvordan man udformer en kommunikation, som er hensigtsmæssig.
For at sikre en evidensbaseret undersøgelse, som kan give de danske skatteydere et klart billede af,
hvordan de mange milliarder, som vi hvert år bruger på beskæftigelsesindsatsen, forvaltes bedst muligt har
forslagsstillerne udarbejdet en rapport, som i detaljer gennemgår forskningsdesign, hypoteser og metode.
STRESSEDE MEDARBEJDERE PÅ JOBCENTRENE
121 afdelinger på de danske jobcentre fik besøg af arbejdstilsynet tilbage i 2015. Forslagsstilleren har
indhentet aktindsigt ligesom avisen.dk også gjorde det i sin tid. Kun 38 procent af de jobcentre, som
Arbejdstilsynet besøgte fik tilkendt en grøn smiley. I 62 procent af besøgende vurderede de, at
arbejdsmiljøet satte de ansatte i fare. 48 gange løftede tilsynet altså pegefingeren, fordi medarbejderne
gennem længere tid var tidspressede og havde så stor arbejdsmængde, at det kunne gøre dem syge. 17
gange var der tale om påbud. Direkte citeret fra artiklen kan man læse bl.a. følgende:
“Ugebrevet A4 har fået aktindsigt i Arbejdstilsynets afgørelser for jobcentrene i Aarhus, Hedensted og
Thisted. Her fortæller sagsbehandlerne samstemmende, at de har så travlt, at det går ud over borgerne. I
afdelingen 'Dagpenge og kontanthjælp' i Aarhus Kommune oplyser socialrådgiverne blandt andet: “At man
ofte ikke har et overblik over sine sager, fordi arbejdsmængden er overvældende stor”, “At man ikke kan
huske, hvad man har gjort i forhold til sagerne grundet et stort og hektisk tidspres” og “at man flere gange
om ugen laver fejl.”
COWIS seneste undersøgelse af socialrådgivernes arbejdsmiljø viste heller ikke gode takter:
“Tallene er alarmerende høje, og det skal vi tage meget alvorligt – på arbejdspladserne men i høj grad også
politisk. Det kan ikke være rigtigt, at de mennesker, vi har ansat til at tage hånd om nogle af samfundets
mest udsatte borgere, bliver syge af at gå på arbejde. Det er helt uacceptabelt, at det står så slemt til. Det
kan hverken socialrådgiverne, borgerne eller samfundet være tjent med” siger Dansk
Socialrådgiverforenings nye formand, Mads Bilstrup.
DET TEKNISKE
Hvad betyder frivillig deltagelse i praksis og hvilke paragraffer afviges der fra?
Frivillig deltagelse i beskæftigelsesindsatsen betyder, at deltagerne undtages fra krav og sanktioner i
forsøgsperioden. Det er i dag et grundlæggende krav til personer, der ønsker at modtage sociale ydelser fra
det offentlige i Danmark, at man er ude af stand til at forsørge sig selv og sin familie. Dette krav har
hjemmel i grundlovens § 75 stk. 2, der siger at: ’Den, der ikke kan ernære sig eller sine, og hvis forsørgelse
ikke påhviler nogen anden, er berettiget til hjælp af det offentlige, dog mod at underkaste sig de forpligtelser,
som loven byder.’
Denne ret og pligt er udmøntet i Lov om Aktiv Beskæftigelse (LAB) § 2, der siger at: ’Enhver mand og
kvinde har i forhold til det offentlige ansvar for at forsørge sig selv, sin ægtefælle og sine børn under 18 år.’
Denne forpligtelse danner grundlag for en lang række af afledte forpligtelser, der skal sikre at borgerne
udnytter deres arbejdsevne før de får adgang til hjælp fra det offentlige. De forskellige krav er fortrinsvis
beskrevet i LAB og Lov om en aktiv Socialpolitik (LAS).
Rådighedskravene har ændret sig gennem tiden. I de seneste år er kravene gradvist blevet strammet,
således at der er kommet flere krav og forpligtelser til. Den komplicerede lovgivning, der inklusiv alt fylder i
omegnen af 30,000 sider, betyder at både borgere og sagsbehandlere har svært ved at bevare overblikket
over reglerne (KL 2017). Kombineret med de omfattende regler om indberetning af data fra jobcentrene til
Beskæftigelsesministeriet betyder det også at sagsbehandlerne bruger en uforholdsmæssig stor del af
deres tid på administration.
Ved frivillig deltagelse i beskæftigelsesindsatsen mener vi at deltagerne i forsøget midlertidigt undtages fra
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rådighedsforpligtelsen, sådan som den kommer til udtryk i LAB og LAS og andre relevante love og
bekendtgørelser. Det betyder, at det kommunikeres tydeligt til deltagerne, at samtaler og tilbud om
aktivering er tilbud, hvor deltagelse ikke er obligatorisk. Der vil ikke være sanktioner ved udeblivelse fra
samtaler eller forskellige aktiveringstilbud. Frivillig deltagelse vil også betyde fritagelse fra andre
rådighedskrav, som f.eks. 225-timers reglen.
Modtagerne vil stadig skulle vurderes i forhold til om de opfylder de grundlæggende betingelser for at
modtage ydelserne (LAS §11 stk. 2). Det vil imidlertid være nødvendigt at ændre den måde §11 fortolkes,
idet LAS pålægger både modtagerne af sociale ydelser og deres ægtefæller at udnytte deres
arbejdsmuligheder. Udnyttelse af arbejdsmulighederne fortolkes i loven meget bredt, og rådighedskravet
indebærer at ledige har pligt til at søge arbejde, til at tage arbejde man henvises til (med få undtagelser), at
møde til møder på jobcentret, at registrere CV på Jobnet etc. (LAS §13 mv.).
Frivillig deltagelse i den aktive beskæftigelsesindsats vil betyde at deltagerne undtages fra krav om at melde
sig jobsøgende (LAB § 11), krav om at deltage i samtaler (LAB § 16) og krav om jobsøgning og deltagelse i
uddannelse og de såkaldte ’ret og pligt’ tilbud. Det vil også indebære undtagelse fra sanktioner ved
manglende udnyttelse af arbejdsmulighederne m.v. (LAS §35-44).
I praksis kan man sige at deltagerne i forsøget stadig vil være underlagt det grundlæggende krav for at
modtage hjælp - at man ikke har arbejde eller anden indkomst - men at det ikke er et krav at man aktivt
søger arbejde. Formålet er at teste i hvilket omfang det gør en forskel på beskæftigelsesgraden at der stilles
krav om aktiv deltagelse i arbejdsmarkedsforanstaltninger. Vi antager dermed også, at de tilbud, der er
beskrevet i LAB stadig vil være til rådighed, men at personer, der afstår fra at deltage i tilbud ikke af den
grund opfattes som ikke at leve op til rådighedskravet som beskrevet i LAS.

Forslag stillet af

Kontaktoplysninger

Steffen Lykke Rasmussen
Aarhus

steffen@cfsn.dk
26195278

Medstillere

Kontaktoplysninger

Rikke Thomadsen
Aarhus

rikkethomadsen@gmail.com

Carsten Lassen
Gentofte

car@specialisterne.dk
41100140

Rasmus Jensen Schjødt
Aarhus

rasmus@arosresearch.com
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Støttererklæring
Jeg ønsker at være støtter for følgende borgerforslag på www.borgerforslag.dk

Fulde navn (skal udfyldes)

Adresse (skal udfyldes)

Postnummer (skal udfyldes)

By (skal udfyldes)

CPR-nummer (skal udfyldes)

E-mail (hvis du ønsker en kvittering for registreringen af din støtte pr. e-mail)

Dato

Underskrift

Med min underskrift bekræfter jeg, at jeg tillige har læst forslaget, og at jeg er enig i samtykkeerklæringen.

Samtykkeerklæring
Jeg bekræfter følgende:
Jeg er indforstået med, at jeg som støtter af et borgerforslag ikke kan trække min støtte tilbage, når
jeg har givet den.
Jeg har læst og er indforstået med den vedlagte politik for behandling af personoplysninger på
borgerforslag.dk.
Jeg er indforstået med, at der behandles personoplysninger om mig som beskrevet i politikken, når
jeg som støtter benytter borgerforslagsordningen.
Jeg er indforstået med, at jeg kun kan støtte det samme borgerforslag én gang.
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Politik for behandling af personoplysninger i borgerforslag.dk
Når man anvender den digitale løsning for borgerforslag på hjemmesiden borgerforslag.dk som hovedstiller,
medstiller eller støtter af et borgerforslag, behandles der visse oplysninger om én. Dette er nærmere
beskrevet i det følgende.
Om behandling af personoplysninger for personer, som ikke kan eller har mulighed for at benytte den
digitale løsning, og som derfor benytter den alternative, papirbaserede løsning, henvises til afsnittet ”Særligt
om ikkedigitale borgere” nedenfor.

Formål med behandlingen af personoplysninger
Formålet med at behandle personoplysninger i den digitale løsning for borgerforslag på borgerforslag.dk er
at varetage de opgaver, der følger af lov nr. 1672 af 26. december 2017 om etablering af en ordning for
borgerforslag med henblik på behandling i Folketinget og af bekendtgørelse nr. 35 af 17. januar 2018 om en
ordning for borgerforslag med henblik på behandling i Folketinget. Oplysninger, som indsamles gennem
ordningen, anvendes ikke til andre formål og overgives ikke til andre.

Indhentning og behandling af oplysninger om hovedstillere
Hovedstilleren er den person, som har indleveret et borgerforslag – enten gennem hjemmesiden
borgerforslag.dk eller gennem den papirbaserede løsning, som er til rådighed for borgere, der ikke kan eller
har mulighed for at benytte den digitale løsning.
I det følgende beskrives, hvordan der behandles oplysninger om hovedstilleren, hvis hovedstilleren bruger
den digitale løsning. Om behandling af oplysninger om hovedstillere, som bruger den papirbaserede
løsning, henvises til afsnittet ”Særligt om ikkedigitale borgere” nedenfor.
For at kunne skrive sit borgerforslag, skal man som hovedstiller først logge ind med NemID og derefter
indtaste sit cpr-nummer.
Når hovedstilleren logger ind med NemID, indhenter systemet hovedstillerens NemID-PID. PID-nummeret
(Personligt ID-nummer) udgør en entydig identifikation af signaturholderen bag en personsignatur.
NemID-PID-nummeret benyttes til at kontrollere, at det cpr-nummer, der efterfølgende indtastes, tilhører
den person, som er logget ind med NemID. Desuden gemmes NemID-PID-nummeret i systemet med
henblik på at sikre, at hovedstilleren ikke samtidig kan være medstiller eller støtter af det samme forslag.
Det oplyste cpr-nummer gemmes ikke i systemet.
Når hovedstilleren efterfølgende indtaster sit cpr-nummer, indhenter systemet oplysninger om
hovedstillerens navn, bopælskommune og stemmeret til folketingsvalg fra Det Centrale Personregister.
Det er nødvendigt at indtaste sit cpr-nummer igen, selv om man allerede er logget ind med NemID, for at
systemet kan hente de nødvendige oplysninger om én, bl.a. om stemmeret til folketingsvalg.
Hovedstillerens navn og bopælskommune offentliggøres i tilknytning til borgerforslaget på borgerforslag.dk.
Det er ikke muligt at være hovedstiller af et borgerforslag anonymt. Det er en betingelse for at benytte
borgerforslagsordningen, at man har stemmeret til folketingsvalg, og oplysningerne om stemmeret bruges
til at sikre, at hovedstilleren opfylder denne betingelse.
Samtidig med at man indleverer sit borgerforslag, skal man som hovedstiller oplyse kontaktoplysninger for
sig selv i form af en e-mailadresse og eventuelt et telefonnummer. Kontaktoplysningerne offentliggøres i
tilknytning til forslaget.
Hvis man går væk fra hjemmesiden, efter at man er begyndt at skrive et borgerforslag, men inden man er
gået videre til den efterfølgende side, hvor man inviterer sine medstillere, vil systemet automatisk gemme
det, man har skrevet, som en kladde. Kladden knyttes til ens NemID-PID og vil derefter automatisk komme
frem, hvis man logger ind igen, så man kan skrive videre, hvis man ønsker det.
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Sletning af oplysninger om hovedstillere
Hvis et borgerforslag bortfalder, fordi der ikke inden for fristen er et tilstrækkeligt antal medstillere, som har
bekræftet at ville være medstillere, slettes forslaget fra den digitale løsning sammen med alle oplysninger
om hovedstilleren, de angivne medstillere og eventuelle medstillere, som allerede har bekræftet. Det
samme gælder, hvis forslaget afvises af Folketingets Administration, fordi dets indhold ikke overholder
reglerne for borgerforslag.
Hvis systemet automatisk har gemt en kladde knyttet til en hovedstillers NemID-PID som beskrevet
ovenfor, slettes kladden og det tilknyttede NemID-PID automatisk efter 14 dage, hvor hovedstilleren ikke har
været logget ind.
Hvis et borgerforslag ikke opnår støtte fra mindst 50.000 borgere inden for fristen, bevares selve forslaget i
systemet, men oplysningerne om hovedstilleren og medstillerne slettes. Selve forslaget vil fortsat være
tilgængeligt på borgerforslag.dk, men uden oplysninger om hovedstilleren og medstillerne. Hovedstillerens
og medstillernes bopælskommune eller – hvis de bor uden for Danmark – deres bopælsland vil dog stadig
kunne ses i tilknytning til forslaget, men uden navn eller andre oplysninger, der kan bruges til at identificere
de pågældende.
Hvis borgerforslaget opnår støtte fra mindst 50.000 borgere inden for fristen, bevares oplysningerne om
hovedstilleren og medstillerne i systemet, indtil Folketingets behandling af det beslutningsforslag, som
måtte udspringe af borgerforslaget, er færdig, eller indtil det må anses for afklaret, at et sådant
beslutningsforslag ikke vil blive fremsat i Folketinget. Selve forslaget vil fortsat være tilgængeligt på
borgerforslag.dk, men efter at oplysningerne om hovedstilleren og medstillerne er slettet, kan forslaget kun
ses uden disse oplysninger. Hovedstillerens og medstillernes bopælskommune eller – hvis de bor uden for
Danmark – deres bopælsland vil dog stadig kunne ses i tilknytning til forslaget, men uden navn eller andre
oplysninger, der kan bruges til at identificere de pågældende.
Bemærk, at Folketingets Administration såvel før som i og efter perioden, hvor et borgerforslag er offentligt
tilgængeligt for indsamling af støtteerklæringer, kan opbevare oplysninger om administrationen af
borgerforslagsordningen, herunder oplysninger om hovedstilleres og medstilleres identitet i tilknytning til
bestemte forslag og korrespondance med borgere om ordningen, i Folketingets Administrations almindelige
journal- og sagsbehandlingssystemer. Formålet hermed er navnlig at sikre dokumentation af
sagsbehandlingen, f.eks. for at kunne rekonstruere hændelsesforløb, hvis der skulle opstå uenighed
mellem Folketingets Administration og borgere om administrationen af ordningen.

Indhentning og behandling af oplysninger om medstillere
Medstillere er personer, som sammen med hovedstilleren stiller sig offentligt bag et borgerforslag. Det er
en betingelse for at få et borgerforslag offentliggjort på borgerforslag.dk med henblik på indsamling af
støttetilkendegivelser fra offentligheden, at hovedstilleren i forbindelse med indgivelsen af forslaget har
angivet mindst 3 og højst 10 medstillere, og at mindst 3 af disse har bekræftet at ville være medstillere.
Det er muligt at acceptere at være medstiller enten gennem hjemmesiden borgerforslag.dk eller gennem
den papirbaserede løsning, som er til rådighed for borgere, der ikke kan eller har mulighed for at benytte
den digitale løsning. Har hovedstilleren benyttet den papirbaserede løsning, skal medstillerne dog også
benytte den papirbaserede løsning.
I det følgende beskrives, hvordan der behandles oplysninger om medstillere, som bruger den digitale
løsning. Om behandling af oplysninger om medstillere, som bruger den papirbaserede løsning, henvises til
afsnittet ”Særligt om ikkedigitale borgere” nedenfor.
For at bekræfte at ville være medstiller af et borgerforslag, skal man benytte det link, som man har
modtaget i en e-mail fra systemet med invitation til at være medstiller. Når man benytter linket, kommer
man ind på en side under borgerforslag.dk, hvor man først skal logge ind med NemID og derefter indtaste
sit cpr-nummer.
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Når medstilleren logger ind med NemID, indhenter systemet medstillerens NemID-PID. PID-nummeret
(Personligt ID-nummer) udgør en entydig identifikation af signaturholderen bag en personsignatur.
NemID-PID-nummeret benyttes til at kontrollere, at det cpr-nummer, der efterfølgende indtastes, tilhører
den person, som er logget ind med NemID. NemID-PID-nummeret gemmes endvidere i systemet med
henblik på at sikre, at medstilleren ikke samtidig kan være hovedstiller eller støtter af det samme forslag, og
at den samme person kun optræder som medstiller af forslaget én gang. Det oplyste cpr-nummer gemmes
ikke i systemet.
Når medstilleren efterfølgende indtaster sit cpr-nummer, indhenter systemet oplysninger om medstillerens
navn, bopælskommune og stemmeret til folketingsvalg fra Det Centrale Personregister.
Det er nødvendigt at indtaste sit cpr-nummer igen, selv om man allerede er logget ind med NemID, for at
systemet kan hente de nødvendige oplysninger om én, bl.a. om stemmeret til folketingsvalg.
Medstillerens navn og bopælskommune offentliggøres i tilknytning til borgerforslaget på borgerforslag.dk.
Det er ikke muligt at være medstiller af et borgerforslag anonymt. Det er en betingelse for at benytte
borgerforslagsordningen, at man har stemmeret til folketingsvalg, og oplysningerne om stemmeret bruges
til at sikre, at medstilleren opfylder denne betingelse.
Samtidig med at man bekræfter at ville være medstiller, kan man oplyse kontaktoplysninger for sig selv i
form af e-mailadresse og/eller telefonnummer. Disse offentliggøres de i tilknytning til forslaget.

Sletning af oplysninger om medstillere
Hvis borgerforslaget bortfalder, fordi der ikke inden for fristen er et tilstrækkeligt antal medstillere, som har
bekræftet at ville være medstillere, slettes forslaget fra den digitale løsning sammen med alle oplysninger
om hovedstilleren, de angivne medstillere og eventuelle medstillere, som allerede har bekræftet. Det
samme gælder, hvis forslaget afvises af Folketingets Administration, fordi dets indhold ikke overholder
reglerne for borgerforslag.
Hvis borgerforslaget ikke opnår støtte fra mindst 50.000 borgere inden for fristen, bevares selve forslaget i
systemet, men oplysningerne om hovedstilleren og medstillerne slettes. Selve forslaget vil fortsat være
tilgængeligt på borgerforslag.dk, men uden oplysninger om hovedstilleren og medstillerne. Hovedstillerens
og medstillernes bopælskommune eller – hvis de bor uden for Danmark – deres bopælsland vil dog stadig
kunne ses i tilknytning til forslaget, men uden navn eller nogen andre oplysninger, der kan bruges til at
identificere de pågældende.
Hvis borgerforslaget opnår støtte fra mindst 50.000 borgere inden for fristen, bevares oplysningerne om
hovedstilleren og medstillerne i systemet, indtil Folketingets behandling af det beslutningsforslag, som
måtte udspringe af borgerforslaget, er færdig, eller indtil det må anses for afklaret, at et sådant
beslutningsforslag ikke vil blive fremsat for Folketinget. Selve forslaget vil fortsat være tilgængeligt på
borgerforslag.dk, men efter at oplysningerne om hovedstilleren og medstillerne er slettet, kan forslaget kun
ses uden disse oplysninger. Hovedstillerens og medstillernes bopælskommune eller – hvis de bor uden for
Danmark – deres bopælsland vil dog stadig kunne ses i tilknytning til forslaget, men uden navn eller andre
oplysninger, der kan bruges til at identificere de pågældende.
Bemærk, at Folketingets Administration såvel før som i og efter perioden, hvor et borgerforslag er offentligt
tilgængeligt for indsamling af støtteerklæringer, kan opbevare oplysninger om administrationen af
borgerforslagsordningen, herunder oplysninger om hovedstilleres og medstilleres identitet i tilknytning til
bestemte forslag og korrespondance med borgere om ordningen, i Folketingets Administrations almindelige
journal- og sagsbehandlingssystemer. Formålet hermed er navnlig at sikre dokumentation af
sagsbehandlingen, f.eks. for at kunne rekonstruere hændelsesforløb, hvis der skulle opstå uenighed
mellem Folketingets Administration og borgere om administrationen af ordningen.

Indhentning og behandling af oplysninger om støttere
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Støttere er de personer, som tilkendegiver deres støtte til et borgerforslag med henblik på, at forslaget kan
komme til behandling i Folketinget. Man kan være støtter af et forslag enten gennem den digitale løsning på
borgerforslag.dk eller gennem den papirbaserede løsning, som er til rådighed for borgere, der ikke kan eller
har mulighed for at benytte den digitale løsning.
I det følgende beskrives, hvordan der behandles oplysninger om støttere, som bruger den digitale løsning.
Om behandling af oplysninger om støttere, som bruger den papirbaserede løsning, henvises til afsnittet
”Særligt om ikkedigitale borgere” nedenfor.
Når man klikker på ”støt forslaget” under et borgerforslag på borgerforslag.dk, kommer man til en side, hvor
man først skal logge ind med NemID og derefter indtaste sit cpr-nummer.
Når støtteren logger ind med NemID, indhenter systemet støtterens NemID-PID. PID-nummeret (Personligt
ID-nummer) udgør en entydig identifikation af signaturholderen bag en personsignatur.
NemID-PID-nummeret benyttes til at kontrollere, at det cpr-nummer, der efterfølgende indtastes, tilhører
den person, som er logget ind med NemID. NemID-PID-nummeret gemmes endvidere i systemet med
henblik på at sikre, at støtteren ikke samtidig kan være hovedstiller eller medstiller af det samme forslag, og
at den samme person kun støtter forslaget én gang. Det oplyste cpr-nummer gemmes ikke i systemet.
Når støtteren efterfølgende indtaster sit cpr-nummer, indhenter systemet oplysninger om støtterens
stemmeret til folketingsvalg fra Det Centrale Personregister. Det er en betingelse for at benytte
borgerforslagsordningen, at man har stemmeret til folketingsvalg, og oplysningerne om stemmeret bruges
til at sikre, at støtteren opfylder denne betingelse.
Det er nødvendigt at indtaste sit cpr-nummer igen, selv om man allerede er logget ind med NemID, for at
systemet kan hente de nødvendige oplysninger om én, bl.a. om stemmeret til folketingsvalg.
Der opbevares ingen oplysninger om støttere ud over NemID-PID i den digitale løsning, og der
offentliggøres ingen personoplysninger om støttere i tilknytning til de enkelte borgerforslag.

Sletning af oplysninger om støttere
NemID-PID for støtterne af et borgerforslag opbevares, så længe indsamlingen af støtteerklæringer for
forslaget løber.
Det vil sige, at hvis et borgerforslag ikke opnår støtte fra mindst 50.000 borgere inden for fristen, slettes
NemID-PID for de personer, som har registreret sig som støttere af forslaget, med det samme fristen er
udløbet.
Hvis borgerforslaget opnår støtte fra mindst 50.000 borgere inden for fristen, fortsætter indsamlingen af
støtteerklæringer ud over fristen, indtil Folketingets behandling af det beslutningsforslag, som måtte
udspringe af borgerforslaget, er færdig, eller indtil det må anses for afklaret, at et sådant beslutningsforslag
ikke vil blive fremsat for Folketinget. Derefter lukkes indsamlingen af støtteerklæringer for forslaget, og
NemID-PID for alle, som har registreret sig som støttere af forslaget, slettes.
Bemærk, at eventuel e-mailkorrespondance mellem Folketingets Administration og en støtter af et
borgerforslag kan blive gemt i Folketingets Administrations almindelige journal- og
sagsbehandlingssystemer. Formålet hermed er navnlig at sikre dokumentation af sagsbehandlingen, f.eks.
for at kunne rekonstruere hændelsesforløb, hvis der skulle opstå uenighed mellem Folketingets
Administration og borgere om administrationen af ordningen.

Særligt om ikkedigitale borgere
Borgere, som ikke kan eller har mulighed for at benytte den digitale løsning på borgerforslag.dk – herefter
betegnet ikkedigitale borgere – kan i stedet benytte en papirbaseret løsning. De pågældende borgere skal
så tilkendegive, at de ønsker at være hovedstiller, medstillere eller støttere af et borgerforslag, ved at
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indsende en papirbaseret blanket med de relevante oplysninger til Folketingets Administration. Det kan ske
enten pr. post eller i indscannet form pr. e-mail.
Når Folketingets Administration modtager en blanket fra en ikkedigital borger, undersøger Folketingets
Administration ved opslag i Det Centrale Personregister, at borgeren har stemmeret til folketingsvalg. Det
er en betingelse for at benytte borgerforslagsordningen, at man har stemmeret til folketingsvalg, og
oplysningerne om stemmeret bruges til at sikre, at borgeren opfylder denne betingelse.
Hvis betingelsen om stemmeret er opfyldt, indtaster Folketingets Administration oplysningerne fra
blanketten i den digitale ordning. De indtastede oplysninger behandles herefter på samme måde som
tilsvarende oplysninger om borgere, der selv har benyttet den digitale løsning.
Bemærk, at korrespondance pr. post eller e-mail mellem Folketingets Administration og ikkedigitale borgere
kan blive gemt i Folketingets Administrations almindelige journal- og sagsbehandlingssystemer. Endvidere
kan modtagne blanketter blive gemt fysisk. Formålet hermed er navnlig at sikre dokumentation af
sagsbehandlingen, f.eks. for at kunne rekonstruere hændelsesforløb, hvis der skulle opstå uenighed
mellem Folketingets Administration og borgere om administrationen af ordningen. Fysisk opbevarede
blanketter opbevares bag lås og vil kun være tilgængelige for medarbejdere i Folketingets Administration,
som har behov for adgang til oplysningerne i blanketterne til varetagelse af arbejdsopgaver.

Deling på sociale medier
Den digitale løsning på borgerforslag.dk giver mulighed for, at man kan dele oplysninger om sin støtte til et
borgerforslag på visse sociale medier.
Deling af disse oplysninger på sociale medier er underlagt vedkommende sociale mediums brugervilkår og
bestemmelser om behandling af personoplysninger. Folketinget er ikke ansvarligt for indhold, som brugere
af ordningen deler på sociale medier i tilknytning til borgerforslag.

Sikkerhed og logning i den digitale løsning på borgerforslag.dk
Kommunikation mellem brugerne og systemet foregår på en krypteret og sikker forbindelse. Der bliver ikke
gemt personidentificerbare oplysninger ud over, hvad der beskrevet i denne politik.
Systemet er hostet eksternt, og der er indgået en databehandleraftale, som løbende kontrolleres af
Folketinget.
Data, som behandles i systemet, opbevares på servere, som fysisk befinder sig i EU. Oplysningerne
overføres ikke til lande uden for EU.

Dataansvarlig myndighed og kontakt
Den dataansvarlige myndighed for borgerforslagsordningen er Folketinget.
Man kan tage kontakt til Folketinget om spørgsmål om behandlingen af personoplysninger i forbindelse med
borgerforslagsordningen på følgende adresser:
Folketinget
Att.: Borgerforslag
Christiansborg
1240 København K
borgerforslag@ft.dk
Eller på telefon 3337 5500.
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