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jobsøgning via databaser, hvorved ansøgere kan frasorteres på disse
parametre

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
Forbud mod registrering af alder, køn og nationalitet ved jobsøgning via databaser, hvorved ansøgere kan
frasorteres på disse parametre
Id: FT-06922

Forslag
Forskelsbehandlingsloven forbyder direkte og indirekte forskelsbehandling på arbejdsmarkedet på grund af:
- Race, hudfarve eller etnisk oprindelse
- Religion eller tro
- Seksuel orientering
- National eller social oprindelse
- Politisk anskuelse
- Alder
- Handicap
I danske virksomheder og organisationer bedes jobansøgere at oplyse alder, køn og nationalitet på
jobsøgningsportaler, hvor den bagvedliggende database gør det muligt for virksomheden at frasortere de
ansøgere, som virksomheden ikke ønsker at ansætte.
Systemerne er skabt med det formål, at virksomhedernes rekrutteringsansvarlige nemt og hurtigt kan lave
en segmentering (søgning i systemet). Virksomhederne kan med få klik fravælge de aldersgrupper, det køn
og de nationaliteter, som man ikke ønsker at ansætte.
Der er ingen faglige eller kompetencemæssige begrundelser for at frasortere mennesker på baggrund af
parametrene alder, køn eller nationalitet. Men fordi det er muligt, er der en risiko for, at ansøgere over 50 år
frasorteres, og virksomhederne hverken læser eller forholder sig til de frasorterede ansøgninger.
Derfor foreslår vi i dette borgerforslag, at mulighed for, at virksomheder på jobsøgningsportaler kan
frasortere ansøgere på baggrund af alder, køn og nationalitet, stoppes.
Hvis indholdet af borgerforslaget vedtages, betyder det også, at principper for behandling af
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personoplysninger i Persondataforordningens artikel 5 overholdes. Det er i denne artikel, at man finder
princippet om "Dataminimering", som siger, at personoplysninger skal "være tilstrækkelige, relevante og
begrænset til, hvad der er nødvendigt i forhold til de formål, hvortil de behandles". Når arbejdsgivere
indsamler personoplysninger (om alder, køn eller nationalitet), som ikke er nødvendige i forhold til formålet,
nemlig at vurdere, hvem de skal ansætte i en ledig stilling, overtræder de et grundlæggende princip i
Persondataforordningen.
Læs i bemærkningerne mere om brug af køn, alder og nationalitet som frasorteringsparametre i udlandet.

Bemærkninger
DISKRIMINATION AF ANSØGERE
Dette borgerforslag har fokus på diskrimination af ansøgere over 50 år. Der er også yngre ansøgere samt
mennesker af anden nationalitet, som kan have svært ved at komme i betragtning i ledige job på det danske
arbejdsmarked. Disse grupper vil også have glæde af, hvis indholdet af dette borgerforslag gennemføres.
Men i dette borgerforslag vælges argumentationen at tage udgangspunkt i ansøgere over 50 år.
Ifølge svenske og italienske/amerikanske studier, der har set på håndteringen af CV’er fra forskellige
aldersgrupper, ses det, at man i ansættende virksomheder ser mere positivt på og evaluerer CV’er fra
yngre ansøgere bedre end ældre ansøgeres. Disse studier bekræfter oplevelser fra jobansøgere over 50 år
på det danske arbejdsmarked.
VANSKELIGT AT BEVISE, DA INGEN SELV FORTÆLLER OM ULOVLIGHEDER
Det er ifølge Forskelsbehandlingsloven ikke lovligt at diskriminere på baggrund alder, køn eller nationalitet,
og det er vanskeligt at skaffe beviser på en praksis, at ansøgere over 50 år sorteres fra. Vi har hørt mange
historier, men ingen vil offentligt bekræfte, at det foregår sådan. Oplevelserne understøttes af, at flere Akasser fortæller, at ledige over 50 år er ledige længere tid end deres yngre kolleger.
De seneste par år har der i danske medier været to omtaler af diskriminationspraksis:
1) I februar 2020 (23. februar 2020) kunne Politiken fortælle, at det var uhyre få ansøgere over 50 år, som fik
job i ny-ansættelser i seks ministerier i de seneste 4 år.
2) Ifølge KMDs interne regler fra 2018, skulle alle nyansatte fuldtidsmedarbejdere i KMD være under 36 år,
og alle ansættelser, der afveg fra retningslinjerne, skulle godkendes af den øverste direktion (Denne sag er
omtalt i flere medier).
HVAD HØRER VI?
Der findes mange historier om mennesker, som, efter de er blevet 50 år, ikke føler, de kan bruges mere på
det danske arbejdsmarked. De søger job igen og igen – og sommetider får de at vide, at de ansættende
virksomheder mener, at ansøgere over 50 år er ”overkvalificerede”, ”sandsynligvis for dyre”, eller ”at de nok
går snart på pension”.
Vi hører historier om:
- den 59-årige it-ekspert, som har ledt store it-projekter og har dyb viden om teknologiske løsninger. Han
blev fyret i forbindelse med omstruktureringer. Han har efterfølgende svært ved at finde arbejde og
overvejer, om han skal tage to år på dagpenge og derefter lade sig pensionere som 61-årig. Derved går det
danske arbejdsmarked og samfund glip af den dyrebare viden, it-eksperten besidder.
- den 56-årige kvindelige marketingkoordinator, som efter at have fået afslag på en stilling (hvor
kompetencerne ellers matchede perfekt) ringede til den rekrutteringskonsulent, som stod for rekrutteringen,
for at få feedback på hendes ansøgning. Her fik hun den besked at den pågældende virksomhed havde sat
en aldersgrænse på 40 år til denne stilling.
- den 61-årige uddannede maskinmester, som stoppede i stillingen som fabrikschef, da den fabrik, han
havde opbygget for en dansk virksomhed i Kina, blev solgt til kinesiske investorer. Da han også har
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undervisningserfaring, har han en meget bred viden om bl.a. praktisk og teoretisk viden om opbygning af
fabrikker og teknologi. Da han kom hjem til Danmark, var det svært for ham at få arbejde selv efter to år, til
trods for at han kunne arbejde i hele landet. Dagpengeperioden er ved at løbe ud – og han må sælge det
sommerhus, som han bor i, inden han kan få hjælp fra samfundet igen.
HVAD SIGER UNDERSØGELSER OM DE +50-ÅRIGES ERHVERVSEVNE?
Der er undersøgelser, der viser, at fordomme om mennesker over 50 år trives. De anses for at være
udygtig arbejdskraft. Samtidig er der i kontrast til disse fordomme mange undersøgelser, som fortæller, at
mennesker over 50 er i bedre form end tidligere generationer – og at den hjernemæssige kapacitet ikke
bliver dårligere efterhånden, som alderen stiger. Der er således ofte god, dygtig og kvalificeret arbejdskraft,
som pga. de ansættende virksomheders fordomme bortsorteres og fravælges.
ET KOLOSSALT SPILD AF GODE KRÆFTER
Udover at det er et kolossalt spild af menneskelige ressourcer og uddannelse af de pågældende
mennesker, som ikke kommer i job, så er der også risiko for en økonomisk ruin for nogle af de ramte
mennesker over 50 år. I januar 2020 (13. januar 2020) var Danske A-kasser ude at advare omkring de
forringede muligheder for en (måske) stigende gruppe af ledige over 50 år, som har opbrugt dagpengene,
ikke har nogen anden forsørgelse, må klare sig med småjobs og ved at trække på deres private
(pensions)opsparing.
Lang tids ledighed har stor indvirkning på menneskers opfattelse af sig selv. Det siger sig selv, at hvis man
i en for lang periode kommer væk fra arbejdsmarkedet og i værste fald må hutle sig igennem perioder uden
fast indtjening, så bliver man ikke en attraktiv arbejdskraft i det lange løb.
Samtidig er pensionsalderen sat op – og den forventes at stige. Derfor hænger ønsket om, at folk skal blive
længere på arbejdsmarkedet ikke sammen med, hvad der opleves på det danske arbejdsmarked, hvis man
er over 50 år og uheldig at blive ledig. Det kan være svært at komme tilbage i arbejde.
HVAD GØR MAN I UDLANDET – OG PÅ LINKEDIN?
I 1967 indførtes “The Age Discrimination in Employment Act of 1967” i USA. Denne lov indførtes for at
forhindre diskrimination af ansøgere over 40 år. Der er senere indført lignende lovgivninger i Storbritannien
og Tyskland, som bestemmer, at man ikke må bede om information om ansøgernes alder. I Sverige har
man kortlagt aldersdiskrimination og indført en diskriminationsombudsmand, som opfordrer til at svenske
virksomheder jævnligt gennemser deres processer, herunder ansøgningsprocesser, så man forhindrer
diskrimination i svenske virksomheder.
Især international lovgivning kan afspejles i den måde danske virksomheder, som opererer på internationale
markeder, opsætter deres ansøgningsportaler. Her forlanger man ikke oplysninger om ansøgeres alder,
køn og nationalitet. Det er jo nødvendigt, hvis de pågældende danske virksomheder skal operere lovligt på
de pågældende markeder.
Det er ligeledes meget betegnende, at det verdensomspændende, professionelle netværk LinkedIn, som
også er særdeles udbredt blandt erhvervsaktive i Danmark, i sit rekrutteringsmodul ikke rummer mulighed
for at søge på alder, køn og nationalitet. Dette skyldes dels etiske overvejelser og dels, at mange af de
lande, som LinkedIn opererer i, har lovgivning, som forbyder den slags. Det er således tydeligt, at danske
virksomheders og institutioners rekrutteringspraksis og danske (manglende) regler på området ikke alene
er betænkelig og bekymrende, men også gammeldags.
DET FREMTIDSSIKREDE BORGERFORSLAG PÅ ET OMRÅDE, HVOR TEKNOLOGIEN UDVIKLER SIG
Tanken er, at hvis indholdet af dette borgerforslag besluttes i det danske Folketing, skal man også kunne
fremtidssikre eventuelle ansøgningsportaler mod virksomhedernes forskelsbehandling. Man kunne forestille
sig, at ansøgere bedes frivilligt om at oplyse data om alder, køn og nationalitet af eksempelvis statistiske
årsager i databaser separat fra ansøgningsproces og øvrige ansøgningsdata. På denne måde kan disse
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parametre og tilhørende data ikke kan samkøres med øvrige ansøgningsdata og får derved ikke får en
indflydelse på virksomhedernes mulighed for at forskelsbehandle.
Ansøgerne skal naturligvis samtidig oplyses om, hvad data anvendes til. Det sker ikke i dag.

Forslag stillet af

Kontaktoplysninger

Lone Tranholm Nordby
København

lone.nordby@gmail.com
31336071

Medstillere

Kontaktoplysninger

Susanne Rosasco Louw
København

suslouw@image.dk
31609031

Bo Sandberg
Kerteminde

bs@s1management.dk
61795330

Tinamari Edel Sandberg
Kerteminde

sandberg@munkebo-borger.dk
30490007
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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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