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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
Afskaffelse af indhentning af Journalnotater for udefrakommende sagsbehandlere
Id: FT-11649

Forslag
Afskaffelse af indhentning af Journalnotater samt epikriser fra sygehus eller anden lægefaglig praksis. For
at sikre den syges privatliv
I stedet skal Sagsbehandler bruge værktøjet Statusattest eller Speciallæge erklæring fra pågældende
behandlende sygehus eller lægepraksis. På den måde sikres privatlivet for Borger/ Kunde, og ligeledes vil
borger/kunde få en mere tryg og ærlig konsultation i syge systemet, og i et afklarende forløb.
Som lovgivningen er i dag, har sagsbehandlere fra det offentlige og Forsikringsselskaber mulighed for at
indhente Journalnotater og epikriser fra Borger/ kunder de sagsbehandler.
Disse journalnotater indeholder alt det man i sygeperioden er blevet behandlet for ved egen læge,
speciallæger, psykologer mv. Kritisk er det, at de lidelser der ikke omhandler den egentlige lidelse som
bliver sagsbehandlet, også er inkluderet.
Det vil sige at de sagsbehandlere der sidder med en borger/ kunde i et afklarende forløb, bør ikke have
muligheden for at indhentet Journalnotater fra Sygehus eller anden lægefaglig praksis.
Dette er en sikring for at borger/kunde kan være tryg i Syge system Danmark.
Iflg. GDPR har man som borger ret til privatliv, man har ingen ret til privatliv som syg i afklarende forløb, for
giver man ikke samtykke til at indhente lægelige akter i afklarende forløb, så er man ikke
sammenarbejdsvillig, og ydelsen vil stoppe.

Bemærkninger til forslaget
Grunden er
1 fjer, bliver ofte til 10 høns, som kan have fatale konsekvenser for den sygemeldte (borger/kunde)
Ved sygdom går man til læge, for at få dokumenteret og helbredt sin lidelse. Er sygemeldingen af en
længere karakter bliver der oprettet en sag på dig i Jobcenter, hvor du i din syge periode skal have
fremmøde til opfølgende samtaler om forventning til raskmelding. Ved det 1. møde underskriver den
sygemeldte borger en Troværdighedserklæring, ellers er man ikke sammenarbejdsvillig, og det kræver
lovgivningen at man er. Med denne troværdigheds erklæring har sagsbehandler nu beføjelse til at indhente
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lægelige akter fra de involverede parter i din syge sag. Dette inkluderet alle Journalnotater hvis der bliver
anmodet om disse.
Ved konsultation hos egen læge bliver der skrevet journalnotat, med lægens vurdering og mulige diagnoser
og prognoser.
Det er så sagsbehandler/jobkonsulenter, der selv fortolker, hvad uddannet læger, psykologer, specialister
mv, har skrevet i den erklæring.
Sagsbehandlerne bruger deres egen fortolkning/ kompetencer, til at borgeren/ kunde/ klient, kan komme i
de rigtige forløb/ afklaringer, alt sammen bliver ført til journal, så alle kan gå ind og kører din sag.
(nu begynder der at være mange fjer)
Er man syg i længere tid, så kan sagsbehandler fra jobcentret få hjælp af en Jobcenter tilkøbt
lægekonsulent. Lægekonsulenten vurderer borgers syge sag ud fra de lægelige akter Sagsbehandler
vurderes værende relevante.
Denne tilkøbte lægekonsulent der aldrig har set den syge borger, vurder/ fortolker på hvad lægen har
skrevet i sine journalnotater, statusattester samt sagsbehandlers udtalelser. Sagsbehandleren og
lægekonsulenten bliver her enige om hvad den syge borger skal her fra.
Ofte sker der i fortolkningerne af lægefaglige specialisters journalnotater og statusattester misforståelser
fra sagsbehandlers og lægekonsulents side, idet de fortolker det hele sammen i en pærevælling.
Når man er i et længere sygeforløb, så kan man både af egen lyst/ behov, få brug for mange specialister, til
at man igen kan blive rask til komme tilbage på arbejdsmarkedet.
De Specialiserede læger der tilser dig, skriver journalnotater, disse journalnotater er lavet ud fra 15 min
konsultation, altså et øjebliks billede.
Alt dette med en forudsætning for, at du som patient, passer i den kasse som sagsbehandleren ønsker at
speciallægen putter dig i (for ja de har travlt og er underbemandet og ikke alt, kommer i din journal)
De her Journalnotater bliver så sendt til de instanser, der anmoder om aktindsigt på dig. De Sagsbehandler
ude i kommunerne og i forsikrings verden, fortolker ud fra de ord de læser, ud fra deres egne kompetencer
og manglende forståelse, for lægebegreber. Alt sammen uden specialist erfaring.
Ikke mindst, tænkes patienterne, ned i kasser og ikke som individer, hvor sygdommes reaktionerne, ikke er
ens.
Alle journalnotater der kommer gennem timer, dage uger og år, har Kommuner, Forsikringsselskabers
sagsbehandlere, advokat mv. mulighed for at få aktindsigt i, de har også mulighed for at tage dem flere år
før man blev syg.
Har man en sag hos f. eks forsikringsselskab, og hvis man har en sygdom som f.eks. gigt, psykisk
sygdom, smerter i kroppen eller anden usynlig sygdom, en såkaldt ” ikke livstilssygdom” så kan alle
Journalnotater, blive målt op imod hinanden.
Disse journalnotater, ses der ofte kritisk på, hvis du som patient:
Ikke har husket at sige, det samme til dem alle igennem alle årene
Diagnose kan være usikker
Holder du noget skjult, for den ene eller anden
Hvorfor vurderede lægen dette
Jeg kan se specialisten skriver, der er forbedring, så må du jo være arbejdsmarkeds parat” og mange
andre mulige kritiske vinkler.
Mange, mange flere kritiske ting, vil igen blive vurderet, ud fra, hvad den enkelte sagsbehandler selv forstår,
og fortolker ikke mindst forvalter i sidste ende, alt sammen uden specialist erfaring inden for den lidelse
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borger/ kunde har. Alle de vurderinger/afgørelser der bliver taget ud fra fortolkninger, kan have fatale
økonomiske og menneskelige konsekvenser for den syge.
Er du uenig i afgørelsen kan du klage (hvis du kan overskue det).
Hvis denne klageinstans, ikke ændre afgørelsen, kan man hvis man evner, fysisk som psykisk den
udmattende kamp det er, så involvere man som patient/ Borger/ Kunde, en Advokat som man selvfølgelig
selv skal afregne økonomisk.
Advokaten skal så finde de læger der gennem årene har behandlet dig, og er de døde eller pensioneret eller
andet, så er det ikke længere gældende, det der er skrevet i journalen, da det ikke kan bekræftes af
pågældende Specialist.
Ingen ledende overlæger, vil tage ansvar for den diagnose, der er været givet af anden Speciallæge, og slet
ikke hvis Specialisten ikke længere er ansat.
Dernæst hvis man som advokat får brug for at Retslægerådet, kommer ind og vurdere, ja så kan din
diagnose, din medicinering alt du har været igennem i din sygeperiode blive fejet af bordet…
Helt uden, at give forklaring på dette.
Dette kan være på trods, at du som Patient, har været inde over Patient erstatningen, og ankeklagenævnet
for Patienterstatningen, som har fastslået din lidelse.
De lægelige kompetencer, du har været igennem, i din sygeperiode har næsten ingen værdi ved Danmarks
domstole.
Der bliver udelukkende vurderet på journalnotater, uden at man som borger/ kunde, er blevet set.
Derfor vil jeg plukke de 10 høns.
Jeg vil ” nøjes med ” at gemme 5 fjer. For ja vi er så heldige at have en GDPR i Danmark, den gælder bare
ikke syge.
Der er ingen steder man kan fortælle hvordan man oprigtigt har det, for har man det ikke på den ” rigtige
måde” kan det have den risiko at man mister vores økonomiske ydelse, alt afhængig af øjne der læser det
Journal notat der bliver skrevet ved konsultationen.
Det er en urimelig trussel, som syge er under.
Ikke mindst altødelæggende for den reelle sygdom, der er i kroppen.
Det er på ingen måde svært at få angst, som tilstødende diagnose, når du gennem mange måneder/år er
under lup, og til fortolkning.
Som Patient/ borger/ kunde vil man måske vælge vigtig viden fra i dialogen med lægen, idet der er en
overhængende trussel for at dette kan misforstås, ikke mindst have økonomiske konsekvenser i et omfang
man som Patient/Borger/ Kunde, slet ikke kan se sig ud af og ikke mindst have fatale familiære
konsekvenser ud over, at man er alvorligt syg.
Jeg er af den overbevisning at noget af det der giver Borger/ Patienter/ kunder angst eller andre psykiske
følgesygdomme med sig, ligger i lige præcis at man ikke er tryg i enheder der ellers er underlagt
tavshedspligt, ved at udlevere dine personlige journalnotater via aktindsigt.
Du er som syg Borger/ Patient/ kunde aldrig tryg.
I forvejen er du i et traume i at du er blevet alvorligt syg.
Men som lovgivningen er nu, er du " Jagtet vildt" og har ikke ro til at forsøge og blive rask.
Ingen Borger/Patient/ kunde er trygge ved lovgivningen som den er i dag.
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Som Borger/patient/ Kunde ville man få en mere tryg og ærlig snak både i syge-systemet Danmark og i de
afklarende forløb, hvis man var sikret privatlivets fred.

Forslag stillet af

Kontaktoplysninger

Line Else Hedengran
Danmark Kalundborg

hedengran13@gmail.com
40160117

Medstillere

Kontaktoplysninger

Bettina Melin
Kalundborg

bmelin@live.dk

Sofie Hedengran Rugbjerg
Odense

sofierugbjerg@hotmail.dk
29371601

Karoline Hedengran Rugbjerg
Kalundborg

karolinerugbjerg@hotmail.dk
22673901
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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

Side 6 af 10

FT-11649 - Afskaffelse af indhentning af Journalnotater for
udefrakommende sagsbehandlere

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.

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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