Bilag 1: Fritagelse fra digital post

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for fysiske personer jf. Inatsisartutlov
nr. 14 af 8. juni 2017 om Offentlig Digital Post

FORBEHOLDT BORGEREN
Identifikation
CPR-nummer

Navn

Fritagelses anmoders kommune

Dato

Offentlige myndigheder i Grønland fremsender som udgangspunkt post til borgerne digitalt – Digital Post.
Du kan fritages for at modtage din post i Digital Post, hvis du lever op til en af nedenstående
fritagelsesgrunde. I stedet vil du modtage din post i din fysiske postkasse som almindelig brevpost. Såfremt
du bliver fritaget fra digital post skal du forvente en væsentlig længere leveringstid på din post fra det
offentlige, end hvis du modtager digital post.
Du kan i stedet for fritagelse give andre adgang til at læse din digitale post, hvis du har brug for hjælp til at
læse din post. Kommunens borgerservice kan etablere læseadgangen. Du skal møde op i kommunens
borgerservice og bruge bilag 2 Fuldmagt til etablering af læseadgang. Det er også muligt at udfylde bilaget
online på sullissivik.gl.
Fritagelsesgrund §2
Jeg lever op til en af følgende fritagelsesgrunde:










Personer født før 1. januar 1951.
Kognitiv funktionsnedsættelse, hvor funktionsnedsættelsen hindrer personen i at anvende
Digital Post.
Fysisk funktionsnedsættelse, hvor funktionsnedsættelsen hindrer personen i at anvende
Digital Post.
Personen har ikke adgang til computer eller andet elektronisk udstyr, der giver adgang til
internettet, enten i eget hjem, opholdssted eller arbejdsplads.
Personen er registreret i Det Centrale Personregister (CPR) som fraflyttet eller udrejst af
Grønland.
Personen er ikke længere registreret med fast bopæl eller fast opholdssted i Grønland, jf.
CPR-anordningens § 6, stk. 1 og 2, men er registreret som værende uden fast bopæl i
Grønland, jf. CPR-anordningens § 6, stk. 4.
Sproglige barrierer bestående i manglende beherskelse af enten grønlandsk, dansk eller
engelsk, der gør det svært for personen at anvende Digital Post.
Praktiske vanskeligheder ved at skaffe den offentlige digitale signatur NemID (fx på grund af
udlandsophold med lang afstand til en dansk repræsentation, hvor NemID kan udleveres).
Personens bopæl er beliggende i et område, hvor der ikke er adgang til en dataforbindelse.
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Jeg erklærer endvidere, at jeg er bekendt med, at min erklæring er afgivet under kriminalretligt ansvar i
henhold til Kriminalloven § 57.
Kriminalloven § 57. For falsk erklæring dømmes den, som i øvrigt for eller til en offentlig myndighed
afgiver urigtig erklæring om forhold, angående hvilke den pågældende er pligtig at afgive forklaring, eller
som til brug i retsforhold, der vedkommer det offentlige, skriftligt eller ved andet læsbart medie afgiver
urigtig erklæring eller bevidner noget, som den pågældende ikke har viden om.
Underskrift
(Skal ikke udfyldes, hvis du indsender digitalt)
Dato

Underskrift – fritagelsesanmoder

Digital Post og kommunens håndtering af dine oplysninger
Oplysningen om din fritagelse bliver registreret i Digital Post og er tilgængelig for offentlige
myndigheder, der skal sende post til dig. Øvrige oplysninger i forbindelse med kommunens behandling af
din anmodning om fritagelse fra Digital Post vil blive registreret af kommunen, men kun videregivet til
andre offentlige myndigheder, virksomheder m.fl., der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller
udfører opgaver for kommunen. Du har ret til at vide, hvilke oplysninger kommunen har om dig. Du kan
kræve forkerte oplysninger rettet.

Fuldmagt
Da jeg ikke selv er i stand til møde op i kommunen, giver jeg hermed nedennævnte fuldmagt til at indgive
min anmodning om fritagelse fra offentlige digital post.
CPR-nummer – Fuldmagtshaver

Navn – Fuldmagtshaver

Underskrift (Skal ikke udfyldes, hvis du indsender digitalt)
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FORBEHOLDT KOMMUNEN
Modtaget dato

ID forevist

ID kontrolleret

Legimitation
Kørekort
Pas
Andet

Legimitation uden billede
Bopælsattest.
Dåbs- eller navneattest.
Seneste årsopgørelse eller forskudsopgørelse fra Skattestyrelsen.
Dokumentation for udbetaling af offentlig ydelse, som maksimalt må være 3 måneder gammel.
Bopælsattest.

