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Hermed fremsendes svar på spørgsmål S 2635 stillet af Hanne Agersnap (SF) den 
17. august 2010.

Med venlig hilsen

Charlotte Sahl-Madsen
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Ministeren for videnskab, teknologi og udviklings besvarelse af spørgsmål S 
2635 stillet af Hanne Agersnap (SF) den 17. august 2010.

Spørgsmål S 2635

Er ministeren enig med spørgeren i, at det bl.a. pga. mulighed for chikane er 
uheldigt at vælge cpr-nr. (som mange har adgang til) som en del i sin identifikati-
on ved brug af NemID?

Svar

Til besvarelse af spørgsmålet har jeg indhentet følgende udtalelse fra IT- og Te-
lestyrelsen:

”Første gang brugeren logger på, skal brugeren anvende sit NemID-nr. NemID 
løsningen tilbyder herefter brugeren frit valg med hensyn til, hvorvidt brugeren 
ønsker at anvende sit NemID-nr., et selvvalgt brugerID eller sit cpr-nr. som iden-
tifikation. Brugeren kan således vælge, den identifikation, der er lettest at huske. 
Ved valget kan brugeren selv vurdere, om brugeren generelt håndterer sit cpr-nr. 
med fortrolighed og dermed finder cpr-nr. hensigtsmæssigt som identifikation.

Endvidere kan det oplyses, at løsningen er designet, så det i selvbetjeningen er 
muligt for brugeren at deaktivere cpr-nr. som identifikation. Denne mulighed im-
plementeres sammen med en række andre funktioner i løbet af efteråret. I forbin-
delse med deaktivering angives såvel fordele som ulemper ved at anvende cpr-nr. 
som brugerID, og der gives således ingen anbefalinger, men mulighed for at bru-
geren selv træffer et valg på et oplyst grundlag.

Endelig kan det oplyses, at DanID har etableret funktioner til imødegåelse af chi-
kane mod brugere.”

På baggrund af IT- og Telestyrelsens udtalelse er jeg ikke enig med spørgeren i, 
at det er uheldigt at vælge cpr-nr, idet mange vil finde anvendelsen af cpr-nr. 
brugervenligt og bekvemt. 


