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Borgerforslag - støtterblanket
Du kan bruge denne blanket til at støtte et borgerforslag på www.borgerforslag.dk
Støtten er anonym, således forstået at der ikke offentliggøres nogen personoplysninger om støttere i
tilknytning til forslaget, hverken mens støtteindsamlingen er i gang eller senere. Der henvises i øvrigt til
politikken for behandling af personoplysninger på borgerforslag.dk, som du kan se nedenfor. Der er ingen
forpligtelser forbundet med at være støtter af et forslag.
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
Indfør test for kronisk tungmetalforgiftning i det danske sundhedsvæsen. Hvorfor? Fordi tungmetaller gør os
syge!
Id: FT-02674

Forslag
1.Kronisk tungmetalforgiftning skal accepteres som en diagnose ved lov.
2.Før vaccine testes alle børn og unge fra 0-18 år for kronisk tungmetalforgiftning.
3. Alle borgere får adgang til en test for kronisk
tungmetalforgiftning hos det offentlige sundhedsvæsen.
4.Testen indføres som en del af den obligatoriske undersøgelse for autoimmune sygdomme.
5.Specialuddannet sundhedspersonale varetager test og behandling.
6. Et professionelt uvildigt udvalg friholdt for lobbyisme/økonomiske interesser fastsætter proceduren for:
a).Specialuddannelse af sundhedspersonale
b)Testens udformning
c) Behandlingsforløb af kronisk tungmetalforgiftning
d) Et generelt testforsøg, designet og foretaget af ovennævnte udvalg: videnskabsmænd, forskere og læger
(specialuddannet i kronisk tungmetalforgiftning), hvor f.eks. 1000 tilfældige mennesker i alle aldersgrupper
testes, så Folketinget kan få indblik i graden af behov for ovennævnte test.
e) Testforsøg med autoimmune syge, så det fremgår hvilke diagnoser, som kan helbredes eller bedres ved
afgiftning for kronisk tungmetalforgiftning.
f) Vacciners indhold må klarlægges og testes af et uvildigt laboratorium i samarbejde med ovennævnte
udvalg, så staten garanterer borgerne de nøjagtige ingredienser, som hver vaccine indeholder.
g) Staten financierer dette lovforslag 100 procent uafhængigt af økonomiske interesser. Ingen lobbyister fra
medicinalindustrien, landbruget, forsikringsselskaber eller lignende må indblandes uanset om de allerede
sidder i anerkendte råd.

Bemærkninger
Kronisk tungmetalforgiftning er en del af en cocktaileffekt. Mikrobølgestråling, emotionel stress,
arbejdsmæssig pres, DNA, pesticider - især glyphosat og tungmetaller spiller sammen og skader det
endochrine system (hormonsystemet), som står for ca.80 procent af den kommunikation der foregår i
kroppen. Når kommunikationen ikke fungerer, kan parasitter, virus og bakterier komme til - og parasitter
som Borrelia lever bl.a. af tungmetaller. Derfor kan Borrelia kun helbredes, hvis man samtidig afgiftes for
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kronisk tungmetalforgiftning.
Glyphosat:
Glyphosats rolle er at være bankrøveren, som hjælper tungmetallerne ind over cellemembranen. Dvs.
Glyphosat er en art Trojansk hest. Når tungmetallerne er kommet inden for cellens murer, er den i
sikkerhed, for her kan immunforsvaret ikke nå den. Herfra nedbrydes cellen gradvist indefra. Eller ude fra,
da immunforsvaret angriber egne celler for at udstøde de toksiske stoffer.
En anden rolle Glyphosat spiller er at tage glycins plads i proteiner. Når det sker, kan proteinerne ikke
fordøjes og bliver omdannet til gift i maven, hvilket fører til betændelsestilstande i tarmen.
Konsekvensen af et svækket hormonsystem og en tarm, der gradvist bliver perforeret, betændt, og
angrebet af parasitter og bakterier, er at de andre livsvigtige organer også angribes.
Ovennævnte er en borgers forsøg på at forklare en meget indviklet kemisk proces, som forskere kan
beskrive ned i detaljer. Der kan henvises til de forskere og forsøg, som underbygger ovennævnte.
Mikrobølger og 5G
Vores endochrine system (hormonsystem) styres af en tredelt direktion: Pinealen, hypothalamus og
hypofysen. Disse tre ledere giver besked til de øvrige endochrine kirtler. Hvis signaler fra ledelsen udebliver,
passificeres f.eks. binyrernes kortisol produktion, og stress opstår. Pinealen opfanger lys-energi og er
ansvarlig for produktionen af søvnhormonet melatonin, DMT -drømme/indre billeddannelse og
heparansulfat, som er kroppens rengøringsmiddel. Efter mørkets frembrud producerer Pinealen melatonin,
som fungerer som et godstog, der fordeler sulfatet ud i kroppens centralnervesystem.
Sulfaterne har nøglekort til cellerne, fordi de er rengøringspersonalet. De er de eneste stoffer, som cellen
lukker ind - og sulfaterne renser så cellerne. Hvorfor er vi så tungmetalforgiftede, hvis kroppen er
selvrensende? Fordi stråling påvirker Pinealen og hele kroppens energisystem, og fordi tungmetaller
svækker Pinealens evne til at danne melatonin og sulfat.
I hver svedkirtel samt i Pinealen sidder en spiralformet sensor, der fanger elektriske lyssignaler fra solen.
Udefra kommende stråling stresser disse sensorer, når og hvis de ikke resonerer med de frekvenser vores
krop er designet til. Når sensorerne tilmed er forgiftede - hvad Pinealen er hos de fleste voksne (0-16 årige
er testet og her havde 39 procent en Pineal kirtel forkalket med kalk, aluminium og fluor, clor m.m.), vil
vores Pineal og hud tiltrække stråling, lige som Smartmetre (fjernaflæste målere), der gradvist blive møre
og brænder sammen, fordi de interferrer med andre former for mikrobølger, hvis indvirkning, ingen har
kontrol over. Der har været mange husbrande i USA efter inførelsen af Smartmeters og mange mange
syge mennesker. Befolkningen kan ikke bevise, at strålingen gør dem syge, fordi indvirkningen kommer
gradvist. Derfor får de, som i Danmark en lang række åbne diagnoser, som ingen kan helbrede.
I Odder kommune bor der for eksempel fire uafhængige kvinder som er bundet til deres hjem og må ligge i
sengen i 4 dage, blot en traktor med en GPS kører for tæt på deres hus. Man hører ikke fra disse
mennesker, fordi de ikke kan tåle el - og slet ikke mobiltelefoner, som har skabt deres problem. Det sker
ofte som en pludselig eksplosion i øret imens man taler i mobil eller som en gradvist kommende smerte,
der akumulerer og resulterer i brainfog, migræne, kvalme, influenza, store smerter i kroppen, brænden og
lignende symptomer. Hvis disse kvinder og de cirka 1000 andre i Danmark, der lider af ekstrem
elektromagnetis sensitivitet kunne testes for kronisk tungmetalforgiftning, kunne folk forstå hvorfor den ene
er overfølsom og den anden ikke er - og man ville kunne måle, hvor tæt man selv er på at blive eloverfølsom. Tallet er stigende. Ved afgiftning ville disse mange mennesker højst sandsynligt kunne leve
normalt. Det er ikke afprøvet, men det kunne Danmark blive et foregangsland ved at gøre.
Arvesølvet:
Sundhedsmyndighederne fraråder gravide at spise tun, fordi store fisk ophober tungmetaller og pesticider i
sig. Ligeså ophober mennesker og især danskere tungmetaller i sig, blandt andet fordi Danmark er det
mest intensivt dyrkede land i verden (65 % er opdyrket), og fordi der bl.a. udledes store mængder kobber i
vores miljø med svinegyllen.
Kronisk tungmetal og pesticideforgiftning gør os til levende batterier, fordi metaller tiltrækker
elektromagnetiske bølger og dermed mikrobølge stråling. Hvert menneskes evne til at afgifte sig er
individuel og afhængig af DNA, og de tungmetaller vi arver fra vores mor og far. Man ved at "arvesølvet"
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videregives 4 generationer tilbage fra mor til foster. En normal krop kan løbende afgifte sig for tungmetaller,
men ikke hvis de havner inden i cellerne, dvs. skaber en kronisk tungmetalforgiftning. Derfor vil blodprøver
ikke vise nogen form for forgiftning, men kun en provokeret urintest med f.eks. DMSA (lægemiddel) vil
kunne gøre det. Halvdelen af den danske befolkning har generelt et DNA, som kan afgifte kviksølv, den
anden halvdel kan ikke. Derfor er kviksølv særlig alvorlig, fordi så mange har haft eller stadig har kviksølv i
tænderne. En kvaksalver var i øvrigt oprindeligt en betegnelse i USA for tyske læger/tandlæger, som brugte
kviksølv til behandling (lige før medicinal industrien blev grundlagt i 1900 af Rockefeller og hvor kviksølv blev
accepteret bl.a. i vacciner og stadig er det i USA . I dag hedder det Thimerosal, hvilket er kemisk fremstillet
og patenteret kviksølv, som er den giftigste form du kan få. Det sprøjtes direkte ind i blodbanen på
spædbørn via vacciner).
Kroppen lagrer tungmetaller, som den ikke kan udskille, de svageste steder i kroppen. Det vil sige, at
symptomerne på kronisk tungmetalforgiftning i kombination med mikrobølgestråling er individuelle og lige så
forskellige som hvert menneskes historie er. Ligeledes kan symptomerne ramme flere forskellige steder og
eller flytte rundt i kroppen sammen med parasitter.
Nogle mennesker bliver psykisk syge og andre får fysiske problemer eller begge dele. Der er eksempler på
f.eks. Parkinsonssyge og Borreliaramte, der er kommet sig efter afgiftning med lægemidler hos
specialuddannede læger.
Da Sundhedsstyrelsen har frataget de fleste af disse speciallæger tilladelse til at bruge de bedste
lægemidler til en bred afgiftning, som er bl.a. DIMAVAL og DMSA, står de danske borgere som selv har
betalt for undersøgelse og test i afmagt og må ty til Holistiske behandlere, der ikke har adgang til test af
lever, nyrer og laboratorier.
Danskere er generelt alle kronisk bly og kobberforgiftede i forskellig grad ifølge mere end 100 provokerede
urintest, som borgere via privatlæger eller andre behandlere har foretaget gennem Nordic Lab.
Et antal test kan fremsendes på diagnoser som: Borrelia, sclerose, Parkinsonsyge, medfødte arm og bendefekter/udkendt kromosom translokation, kronisk migræne, træthedssyndrom, allergi...
Med venlig hilsen
Githa Ben-David
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Støttererklæring
Jeg ønsker at være støtter for følgende borgerforslag på www.borgerforslag.dk

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 tillige har læst forslaget, og at jeg er enig i samtykkeerklæringen.

Samtykkeerklæring
Jeg bekræfter følgende:
Jeg er indforstået med, at jeg som støtter af et borgerforslag ikke kan trække min støtte tilbage, når
jeg har givet den.
Jeg har læst og er indforstået med den vedlagte politik for behandling af personoplysninger på
borgerforslag.dk.
Jeg er indforstået med, at der behandles personoplysninger om mig som beskrevet i politikken, når
jeg som støtter benytter borgerforslagsordningen.
Jeg er indforstået med, at jeg kun kan støtte det samme borgerforslag én gang.

Side 4 af 9

FT-02674 - Indfør test for kronisk tungmetalforgiftning i det danske
sundhedsvæsen. Hvorfor? Fordi tungmetaller gør os syge!

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.
Om behandling af personoplysninger for personer, som ikke kan eller har mulighed for at benytte den
digitale løsning, og som derfor benytter den alternative, papirbaserede løsning, henvises til afsnittet ”Særligt
om ikkedigitale borgere” nedenfor.

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.
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Sletning af oplysninger om hovedstillere
Hvis et borgerforslag 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 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.
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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.
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
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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
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
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indsende en papirbaseret blanket med de relevante oplysninger til Folketingets Administration. Det kan ske
enten pr. post eller i indscannet form pr. e-mail.
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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