FT-04019 - Personlig assistance til ledige med handicap til
jobsøgningen.

Borgerforslag - støtterblanket
Du kan bruge denne blanket til at støtte et borgerforslag, hvis du ikke kan eller har mulighed for at bruge den
digitale løsning på www.borgerforslag.dk.
Der er ingen forpligtelser forbundet med at være støtter af et forslag.
Støtten er anonym, således forstået at der ikke offentliggøres nogen personoplysninger om støttere i
tilknytning til forslaget. Der henvises i øvrigt til politikken for behandling af personoplysninger på
borgerforslag.dk, som du kan se nedenfor.
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
Personlig assistance til ledige med handicap til jobsøgningen.
Id: FT-04019

Forslag
At ledige, som er jobsøgende efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og som har et fysisk-, psykiskeller sansehandicap kan få tilskud til personlig assistance i forbindelse med deres jobsøgning.
Formålet med den personlige assistance er at personer med handicap har de samme muligheder og
ligestilles med personer uden handicap når de er jobsøgende. Ved at den personlige assistance benyttes
”som et kompenserende redskab” i forbindelse med jobsøgningsopgaver som er særlige vanskelige eller
ikke mulige på grund af funktionsnedsættelsen. Det kan eksempelvis være assistance til:
• At benytte digitale selvbetjenings platforme.
• At finde rundt på og læse offentlige og private virksomheders hjemmesider.
• At finde og læse jobannoncer.
• At læse korrektur på ansøgninger, på mail og andre tekster.
• At ledsage til og fra bopæl, når blinde jobsøgere skal til jobsamtale.
• At tolke ved kontakt til arbejdsgivere i fbm. spørgsmål til opslåede stillinger.
• At assistere ved telefonkontakt til arbejdsgivere i forbindelse talelidelser.
• At hjælpe med indtastning og andre opgaver, der er vanskelige på grund af smerter i hænderne eller ved
finmotoriske vanskeligheder som gør det svært at skrive.
Det foreslås, at den personlige assistance ansættes af jobcenteret og at assistancen gives på det sted,
hvor jobsøgningen foregår. Det kan være på jobsøgerens bopæl, på biblioteket, på jobcenteret og lignende.
Derudover foreslås det, at den person, som skal have personlig assistance, godkender den person, som
skal yde assistancen.

Bemærkninger
Forslaget fremsættes med henblik på at skabe ligestilling, lige muligheder og bedre jobsøgning for personer
med handicap.
Baggrundsoplysninger
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Når personer med handicap er på ungdoms- eller videregående uddannelse, kan de få handicapkompenserende støtte i form af sekretærhjælp, studiestøttetimer eller mentor via specialpædagogisk støtte
(SPS). Formålet er, at elever og studerende kan uddanne sig på lige fod med andre, selv om de har en
funktionsnedsættelse.
Når personer med handicap er i job, i praktik eller ansat med løntilskud, kan de få kompenserende støtte
ved personlig assistance. Formålet med personlig assistance i jobbet er, at en person med et handicap
skal ligestilles med andre beskæftigede, således at de kan udføre deres opgaver og funktioner på trods af
handicap.
Det er et paradoks, at personer med handicap kan få kompenserende hjælp i form af personlig assistance
under uddannelsen og når de er ansat, men når de samme personer er jobsøgende, er der ingen
muligheder. På den måde gøres personer med handicap afhængig af støtte og hjælp fra deres netværk og
andre, som ikke har tilstrækkelige kompetencer og ressourcer til at yde den assistance, der er behov for.
Der er således et hul i loven og ikke tilstrækkelig kompenserende støtte til personer med handicap, der
søger job.
Hvad er personlig assistance?
Benyttes som kompenserende hjælp til de opgaver, som er vanskelige at løse på grund af de udfordringer
som en funktionsnedsættelse giver og hvor andre kompenserende hjælpemidler ikke er tilstrækkelige.
Personlig assistance foregår i et samarbejde og det er vigtigt, at assistancen har de nødvendige specifikke
faglige og personlige kompetencer, som sætter dem i stand til at assistere på en kompetent og
tillidsvækkende måde. Derfor kan assistancen ikke udføres af tilfældige personer.
For personer med ordblindhed er assistancen et vigtigt redskab til eksempelvis:
• Korrekturlæsning, støtte til ordvalg og formuleringer.
• Støtte til informationssøgning på utilgængelige hjemmesider.
• Dialog til støtte for forståelse af vanskelige tekster.
• Hjælp til struktur og overblik i forbindelse med udarbejdelse af ansøgninger eller andet skriftligt materiale.
Hvorfor er den personlige assistance nødvendig i forbindelse med jobsøgningen?
Undersøgelser viser, at det er mere vanskeligt for personer med handicap at opnå et job end for personer
uden handicap, bl.a. fordi arbejdsgiverne gør sig negative forestillinger om at have personer med handicap
ansat (Thomas Bredgaard et al (2019). Dette bygger sandsynligvis på uvidenhed og fordomme om
personer med handicap. Personer med ordblindhed kan eksempelvis stadig blive mødt af forestillinger om,
at når man ikke kan stave eller læse, så er man dum, doven og uintelligent (Nota, 2019). Så når personer
med handicap er jobsøgende, er de allerede bag ud på point, inden de har sendt ansøgningen. Mangler
personerne også mulighed for at blive kompenseret optimalt, er de ringere stillet i jobsøgningssituationen.
I nedenstående afsnit beskrives forhold, hvor personlig assistance til jobsøgere med handicap ville medføre
en betydelig forbedring af deres mulighed for selvstændig, ligestillet og ligeværdig jobsøgning.
• Mange hjemmesider er ikke tilgængelige og det gør det svært og for nogen umuligt at finde og læse
jobannonce, selv med kompenserende IT. En undersøgelse af offentlige websteder viser at blot 12 ud af
116 overholder krav om tilgængelighed (Berû, 2019). Den personlige assistance medvirker til at
jobannoncer og andre oplysninger også er til at finde på utilgængelige hjemmesider.
• Adgangsbilletten til en jobsamtale er ”fejfrit” ansøgningsmateriale. Personer med ordblindhed har
udfordringer med at skrive fejlfrie ansøgninger, der også formuleringsmæssigt er på højde med andre
ansøgere. Ansøgninger fremstår for modtageren som sjusket, også selvom det et handicap, der er
årsagen. Der er også risiko for, at arbejdsgiveren tænker ”at jobsøgeren ikke er dygtig nok” og ikke kan
bestride jobbet. Personlig assistance kan korrekturlæse så stavefejl ikke bliver ”støjende” i ansøgningen.
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• Jobsøgere har ligesom andre jobsøgere behov for at læse bøger om jobsøgning og andre emner med
relevans for at vedligeholde deres faglighed. Det er ikke muligt at benytte Notas Erhvervsservices på lige
vilkår, som når man er i arbejde, hvilket betyder, at der er jobsøgningsrelevante bøger og materialer, som
ikke kan blive gjort tilgængeligt. Personlig assistance kan gøre materialet elektronisk tilgængelig og læsbart
ved ind-scanning.
• Når en personer med synshandicap har behov for ledsager, skal denne i nogle kommuner bestilles otte
dage i forvejen. Dette skaber både tidsforsinkelser, usikkerhed og bureaukratisering omkring det at komme
til jobsamtale. Den personlige assistance kan ledsage uden først at skulle bestilles.
• Personer med fysiske handicap så som gigt, personer med ordblindhed eller synshandicap har mulighed
for at benytte kompenserende IT, som omsætter tale til tekst. Tekst skrevet på denne måde indeholder ofte
”fejlagtige” ord og formuleringerne er ofte talesprog, der i væsentlig adskiller sig fra skriftsproget. Den
personlige assistance kan korrekturlæser og fx også afhjælpe smerter, der er forbundet med at skrive og
redigere teksten.
• Jobcentre og andre, der hjælper jobsøgere, anbefaler, at jobsøgeren er aktive på de sociale medier,
”LinkedIn, Facebook” både med hensyn til at finde jobannoncer og også at udarbejde indlæg og deltage i
debatter. Tilgængeligheden er ringe og personer med handicap afholder sig ofte fra at skrive i de sociale
netværk, da der foregår en vurdering af personens værdi som netværksdeltager eller arbejdskraft ud fra de
skriftsproglige kompetencer. Personlig assistance kan gøre det muligt at deltage på lige vilkår med andre
uden handicap.
• Jobsøgere med handicap er afhængige af at have venner eller pårørende, som er i stand til at udføre
opgaver som personlig assistance. Men ikke alle har personer i deres netværk, der er i stand til dette.
Derudover er der i ”jobsøgningssystemet” ikke afsat ressourcer til at afhjælpe udfordringer, som en
funktionsnedsættelse giver og hvor andre kompenserende hjælpemidler ikke er tilstrækkelige.
Kilder:
• Berû,( 2019), Pressemeddelelse: Offentlige danske websites står over for regning på 100 mio. kroner.
• Bekendtgørelse om kompensation til handicappede i erhverv m.v. BEK nr. 817 af 26/06/2013.
• Bekendtgørelser om specialpædagogisk bistand (SPS) for almene voksenuddannelser, forberedende
grunduddannelse ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser.
• NOTA (2019) ”Er du dum eller hvad?”, SURVEYBASERET RAPPORT OM FORDOMME OM
ORDBLINDHED udarbejdet af Nota.
• Thomas Bredgaard, Ditte Shamshiri-Petersen og Cecilie Krogh (2019), Artikel i A4. Artiklen refererer til
FHB's egne tal og viser, at arbejdsgivere fravælger personer med bevægelseshandicap i
ansættelsesprocessen. FHB: Forskningscenter for Handicap og Beskæftigelse.
Vil du vide mere om personer med handicap og deres udfordringer med at opnå job og karriere.
• Dansk Handicap Forbund (2018). Fjern barriererne En undersøgelse af barrierer for inklusion af
mennesker med bevægehandicap på arbejdsmarked.
• Ditte Shamshiri-Petersen, Thomas Bredgaard (2018). Bedre match mellem personer med handicap og
arbejdsmarkedet - En litteraturgennemgang. Forskningscenter for Handicap og Beskæftigelse.
• Finn Amby (2014). Målgruppen der forsvandt. En analyse af handicapområdets position i dansk
beskæftigelsespolitik og betingelserne for, at ledige med handicap kan komme i ordinær beskæftigelse.
Ph.d.-afhandling, CCWS, Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet.
• Larsen, M. R. & M. Larsen (2017): Handicap, beskæftigelse og uddannelse i 2016. København: SFI - Det
Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Forslag stillet af

Kontaktoplysninger

Dorthe Randahl Nielsen

Dorthe@randahl.net
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Ballerup

Medstillere

Kontaktoplysninger

Oluf Carsten Lund
Herning

olufcarstenlund@gmail.com
42653201

René Ruby
København

rene.ruby@parkmail.dk

Anders Bøje Nielsen
Ballerup

anders.boeje@randahl.net

Dina Helbo Bredal
Silkeborg

dina@bredal.me
93949599
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Støtteerklæring
For borgere der ikke kan eller har mulighed for at bruge den digitale løsning på borgerforslag.dk.
Jeg ønsker at være støtter for det borgerforslag, der fremgår af denne blanket.

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 har læst forslaget, og at jeg har læst og accepteret
samtykkeerklæringen nedenfor.

Samtykkeerklæring
Jeg bekræfter følgende:
Jeg accepterer, at jeg som støtter af et borgerforslag ikke kan trække min støtte tilbage, når jeg har
givet den.
Jeg har læst og accepteret den vedlagte politik for behandling af personoplysninger på
borgerforslag.dk.
Jeg accepterer, at der behandles personoplysninger om mig som beskrevet i politikken, når jeg som
støtter benytter borgerforslagsordningen.
Jeg accepterer, 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.

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.

Sletning af oplysninger om hovedstillere
Hvis et borgerforslag bortfalder, fordi der ikke inden for fristen er et tilstrækkeligt antal medstillere, som har
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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.
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.
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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
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
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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
indsende en papirbaseret blanket med de relevante oplysninger som fysisk post til Folketingets
Administration.
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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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