FT-12430 - En opdatering af sygesikringsbevis med billede så det kan
bruges som rabat bevis feks at man er på overførselsindkomst samt
give livsindhold

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
En opdatering af sygesikringsbevis med billede så det kan bruges som rabat bevis feks at man er på
overførselsindkomst samt give livsindhold
Id: FT-12430

Forslag
Dette forslag kan hjælpe folk i nød !!!
Nogle har ikke billede legitimation som Pas, Kørekort eller Tog kort.
Lavindkomst grupper kan får mere livsindhold, med at komme ud at opleve noget kultur & lign. så de
kommer ud og får noget mere inspiration og livsindhold så de kan få nye mål til fremtiden.
Nogle kan bruge det nye sygesikringsbevis som støtte hvis de har udfordringer med f.eks. alkohol misbrug.
Og det kan gøre at hjælpe resurserne rammer den rigtige gruppe mennesker, så virksomhederne også få
gavn af det.
En så kaldt Win, Win situation.

Bemærkninger til forslaget
Det vil hjælpe Politiet til at afgøre om de har den rette persons sygesikringsbevis, efterlysninger da de
offentlige har billedet & lign.
Og vil kunne løse mange problemstillinger da der er et standard kort til det hele, som virksomheder kan
forstå så der ikke snydes med rabat givning eksempelvis.
Det vil sige at sygesikringen bliver lidt som et kørekort med billede og nogle afkrydsnings fletter, hvor det i
stedet for A, B osv. for hvilke køretøjer man må kører.
Så står der Flexsjobber, Førtidsp. Folkepensionist, Studende osv. det gør at en eventuel rabat givningen er
til at styre, for virksomhederne.
De omtalte indkomst grupper som Flexsjobber, Førtidsp. Folkepensionist er faste fremad rettet, hvis f.eks.
er på kontanthjælp, arbsløs, ressourceforløb, sygedagpenge og lign. vil det være en i midlertidig løsning,
hvor man stiller imod en retning som job eller en fremtid som f.eks. førtidsp. Og derfor kan det være svært
at styr, hvor er folk henne & skal de have et nyt sygesikringsbevis hele tiden. Måske hvis man har været på
kontakthjælp i over f.eks. 6 måneder, så vil man få et sygesikringsbevis hvor det er registeret, og man
derved kan få rabat, i de virksomheder der vil give rabat til denne gruppe, som virksomheden vælger.
Det er normalt at Folkepensionister & førtidspensionister er ligestillet i svømmehallen, Seniorcenter, mimer
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kort til offentlig transport og lign. offentlige styret steder, men andre steder vil eller har man ikke med at
førtidspensionister også har en del fritid som folkepensionister også har.
Ved nogle museer, udstillinger, koncerter, aftenskoler, festivaler og lign. steder hvor man kan være kulturel
og opleve noget, kunne have det samme.
Hvis man ser på fisketegn og pas er der kun rabat til folkepensionister, som begrundes med at de får
udbetalt mindre i ydelse end førtidspensionister, og dette er også sandt.
Hvorfor bør der være mere lige stilling ??
Da en del folkepensionisterne har haft mulighed for at spare en formue sammen igennem længere
arbejdsliv hvor samfundet er blevet rigere i den tid hvor de har været på arbejdsmarkedet, så de kan have
lidt reserver at trække på.
Samt de er måske i en periode i Deres liv hvor de ikke har børn hjemme, og andre drifts udgifter som en
førtidspensionist/fleksjobbere kan have. Det skal siges at børnepenge/tilskud gør ikke at man går ud at ser
på en ny sofa gruppe, som mange folkepensionister har købt da de arbejdede, så de har de møbler og lign.
som de skal bruge.
Ang. Førtidspensionisters børn, så skal dagens børn også gerne være med på den digitale bølge, for at
kunne klare sig på fremtidens arbejdsmarkedet.
Jeg har ud fra egen erfaring konstateret det er der flere folkepensionister procent mæssigt der har bil, end
førtidspensionister der har råd til at have bil selvom folkepensionister siger de ikke har haft mulighed til at
spare noget op, da de var arbejdsdygtige. (Har ikke kunne finde noget statistik på område mht. hvem der
har flest biler.)
Men vil sige at folkepensionister måske ikke er så fattige end da igen, som det bliver udlagt i det offentlige
rum.
Hvad kunne det give førtidspensionisterne ??
Hvis dette tiltag bliver gjort til virkelighed kan det give folke & førtids - pensionisterne mere livsindhold da det
kan give økonomisk overskud til at komme noget mere ud, da nogle sidder hjemme og isolere sig, da man
typisk ikke har kollegaer da man ikke er i job og venner der har job har typisk ikke samme begrænsninger.
Opfordring til at ind tænke lavkomst grupper med en del fritid i virksomhedens tilbud, måske i lav sæsonen.
Der er nogle virksomheder i oplevelsens industrien der endnu ikke har taget stilling til dette, kunne måske
”nøjes” med at give rabat til førtidspensionisterne & folkepensionisterne, i de stille perioder som man kender
det fra mimer kortet til offentlige transport midler. Eller ved en koncert, kunne f.eks. 0,5 % af billet
antallet/salget være med rabat, og resten de 99,5 % er med fuld pris.
Der er ingen grænser for hvordan det kan gøres så det også hænger sammen for virksomhederne i
oplevelses og underholdnings industrien, men håbet er at det kan blive en Win Win situation for begge
partner.
Om virksomhederne der modtager kulturel statsstøtte SKAL give en form for rabat i en eller anden form
kunne være en løsning. Så med dette borger forslag SKAL alle virksomheder i oplevelses, underholdnings
industrien & lign. steder, tage stilling til om de giver rabat til pensionister & lign. over en kam ved at
skilte/oplyse på Deres prisliste, så man kan se at virksomheden har taget stilling til dette. Om rabatten skal
være det samme for folke – førtids – pensionister & fleksjobber må virksomheden selv afgøre men i nogle
offentlige virksomheder er rabatten ens for pensionister.
Om man kan få sundhedsrabat var måske tid til at tage op her : Tandlæge, Dyrelæge, Diætist, Psykolog &
lign.
Hvis du er blevet syg eller er født syg kan du IKKE melde dig ind Danmark, som kan være rabat givende
nogle steder.
Standard Legitimation.
Da en del førtidspensionister ikke har pas, togkort eller kørekort, og derved ikke har noget billede
legitimation, har de & alle et kort med billede som måske skulle fornyes været 10 år, hvis systemet ikke har
et Pas foto af nyere dato der kan bruges. Nogle Førtidsp. Ønsker ikke at oplyse at de modtager førtidsp. Da
de mener det er en privat sag, og derfor ønsker det at det nye sygesikringsbevis laves så økonomiske
overførselsoplysningerne Førtidsp. Folkep. Osv. er på en side så det ikke behøves at vises når man viser
foto og adresse.
Sådan er det nu mht. legitimation for førtidsp.
At nogle kommuner udsteder et bevis på man er førtidspensionist, andre henviser til at man skal fremvise
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en ”lønseddel” som er et A4 papir, som ikke kan være i pungen, og derfor er upraktisk, så det ikke
medbringes.
Dette tiltag ses som at være en af årsagerne til at det har været svært at administrere, mht. at give rabat,
for virksomhederne.
Hvis nogle folk ikke ønsker at have ”indkomst” oplysninger på Deres sygesikringsbevis samt foto, kan det
vælges fra, men hvis det vælges FRA kan det være svært at modtage de rabatter som virksomhederne
vælger at give, hvis man ikke vælger fra, vil man modtaget et sygesikringsbevis med alle informationer.
Alkohol misbrug :
Om det kan være en hjælp for folk med et alkohol misbrug, at der var et afkrydsningsfelt for dette også, så
man skal fremvise sygesikringsbeviset ved alkohol køb, kunne være en mulighed også.
Om feltet skal være i brug må være en beslutning som kortets ejer og dennes læge afgøre.
Det skal ses som en støtte og hjælp, når man har disse udfordringer at slås med, men som ikke kan stå
alene.
Her er en mulighed for de forskellige virksomheder kan vise samfunds SIND/Ansvar, som det ses hos
DFDS hvert år, som invitere hjemløse, til en gratis julefrokost/Fest hvor de kan hygge max.
Kunne lavindkomst gruppens NYE ”industriferie” ligge i ugerne 34 til 36 lav sæson !!
Kort sagt : Stilling tagelse til lavindkomstgrupper, med meget fritid, kan komme mere ud det gavner
helbredet, og giver mere livsindhold, som måske kan forebygge livsstilssygdomme og hjælpe på
sundhedsudgifterne for samfundet, samt give lidt mere omsætning i de Covid19 ramte virksomheder.

Forslag stillet af

Kontaktoplysninger

Jesper Dan Viking Hove Lorentzen
Danmark Adressebeskyttelse

jhlorentzen@gmail.com

Medstillere

Kontaktoplysninger

Kim Boy Hansen
Gribskov

kim.b.hansen181@gmail.com
42336874

Solveig Lorentzen
Gribskov

sollorentzen@gmail.com

Carl Ditlev Lorentzen
Gribskov

cs45817867@gmail.com

Tove Irene Villadsen
Gribskov

simba23@hotmail.dk
25371310

Side 3 af 9

FT-12430 - En opdatering af sygesikringsbevis med billede så det kan
bruges som rabat bevis feks at man er på overførselsindkomst samt
give livsindhold

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.

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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