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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
Klimaplan 2020-2035
Id: FT-02676

Forslag
Mål:
1) Danmark overgår til at være et klimaneutralt samfund.
Energi:
2) Energi produceres af vindmøller, geotermi og solenergi. Ekstra el omdannes til brint via elekrolyse eller
gemmes i stenlagre. Energisamarbejde med nabolande bibeholdes.
3) Olie og kul nedlukkes.
4) Energi fra biomasse afskaffes og erstattes af el/brint.
5) Brug af naturgas, kul og olie reduceres gradvist over perioden til et absolut minimum.
6) Nye personbiler anskaffes som elektriske, hybrid, supercapacitor eller brint biler.
Genanvendelse:
7) Alle luftformige, vandbaserede og faste udledninger og spildvarme genvindes, genbruges eller
genanvendes. Affald sorters til genanvendelse.
8) Produkter der ikke kan genanvendes udfases eller erstattes af genanvendelige materialer.
9) Alle produktionsvirksomheder i Danmark laver grønt regnskab (Klimaregnskab). I perioden reduceres
sorte udgifter helt ved overgang til grøn produktion.
10) Genbrugsløsninger privatiseres på tidspunktet hvor det bliver rentabelt.
Miljoe:
11) På hver side af vandløb og søer i Danmark genetableres randzoner. En landbrugsreform gennemføres
med planer for overgang til grøn produktion.
12) Landbrug opretter vandreservoirs til at modstå tørkeperioder og reducere dræning til vandløb.
Finans:
13) Der indføres afgifter på skibes udledning af carbon og anden forurening i Danske farvande.
14) Der oprettes fire offentlige finanserings institutioner til vindenergi, solenergi, brintenergi og
genbrugsløsninger, herunder forskning.
15) Penge og finansieringsinstitutioner underlægges øget kontrol.
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16) Højfrekevent handel af værdipapirer og finansielle transaktioner pålægges afgifter der bruges til
financering af den 15 årige omstilling.
Befolkningstilvækst:
17) Der indgås ligeværdige investerings og handelsaftaler med udviklingslandene.
Planlægning og implementering:
18) Planlægning finder sted i 2019-20 og ledes af forsknings og videns institutioner i samarbejde med
berørte enheder og implementeres fra 2020 til 2035.
19) Folketinget vedtager lovgivningen.

Bemærkninger
Formålet med dette borgerforslag er at få gennemført en klimaplan i folketinget der indeholder overordnede
mål og aktiviteter til omstilling af Danmark til en klimaneutral nation i år 2035.
De overordnede mål er at vedtage planer for Energi, Genanvendelse, Miljø, Financiering og
Befolkningstilvækst, der sikrer en gradvis omstilling over 15 år, baseret paa eksisterende infrastruktur og
teknologi, samt forskning og udvikling på områder hvor løsninger ikke er fædigudviklede.
Aktiviteterne kan kun beskrives kort i et Borgerforslag hvorfor der efter vedtagelse kræves en detaljeret og
koordineret planlægning, udarbejdet af forsknings og vidensinstitutioner samt berørte enheder, i
overensstemmelse med de overordnede mål.
Klimaindsatsen bør femdobles
Baggrunden for Borgerforslaget er bekrevet nedenfor.
Yderligere baggrundsbeskrivelser kan rekvireres via email.

Mit dejlige Danmark.
Danmark og verden står over for store udfordringer, klimaforandringer, ødelæggelsen af jordens
økosystemer -som er vores livsgrundlag, en eksploderende befolkningstilvækst og en finansverden ude af
kontrol.
Ifølge FN er verden i ‘red alert’ vedrørende klima forandringer, vi er på vej mod et vendepunkt, hvorfra der
ikke er nogen vej tilbage.
Hvis gennemsnitstemperaturen på Jorden stiger mere end 1.6 °C vil isafsmeltningen i Grønland ikke være
til at standse, med katastrofale havstigninger til følge. Med en gennemesnitlig stigning til 1,04 °C i perioden
2014-2018 er vi allerede godt på vej mod de 1.6 °C og drivhusgasudledningen stiger stadig.
Vores økosystemer ødelægges af vores ikke-bæredygtige vækst, biodiversiteten falder dramatisk -og vi har
vidst det i over 20 år! Overshootday er den dag i året hvor vi har brugt mere fra vores natur end den kan
gendanne over hele året. Overshotday i 2018 var 1. August.
Den egentlige årsag til klimaproblemer etc er, at jordens befolkning allerede er mere end dobbelt så stor
som naturen -vores økosystemer- kan bære og mange mennesker lever stadig i dyb fattigdom og forbruger
ganske lidt.
Sammenhængen mellem befolkningstilvækst, klimaforandringer, økonomisk vækst og miljø er komplex:
Japan er i øjeblikket et mønstereksempel på at befolkningstilvæksten kan stoppes, via udvikling,
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befolkningstallet falder. Danmarks og Europas befolkningstal er næsten konstante.
Vi bør derfor effektivisere vores hjælp til udviklingslandene ved at indgå ligeværdige
investerings og handelsaftaler, der muliggør grøn udvikling, især i landbruget. (Fair trade: “It is a tangible
contribution to the fight against poverty, climate change and economic crisis” (Det er en konkret medvirken
til at bekæmpe fattigdom, klimaforandringer og økonomiske kriser). Grøn udvikling er den bedste mulighed
for at få befolkningstilvæksten og dermed migrationerne stoppet og opnå en nedgang i befolkningstallet, til
et bæredygtigt niveau -i velstand.
Finanssektoren er kommet ud af kontrol, med finanskriser, bobler, kollaps, hvidvask og nul rente til
almindelige indlånere. Spekulationer kan give større overskud end produktiv investering. Højfrekevent salg /
køb af værdipapirer er spekulation og bør pålægges afgifter.
Vi har kun 15 år tilbage til at vende udviklingen ved at lave ændringer der kan sikre vores klima, vores
nuværende økosystemers overlevelse og fair fordeling af vores velfærd.
Regeringens miljø-og-klimaudspil fra nu til 2050 løser ikke problemerne i tide.
COP24 i Katowice i Polen var en skuffende affære, bortset fra een voksen 15 årig skolepige fra Sverige.
Meget mere SKAL gøres og det skal gøres NU!! Klimaindsatsen bør femdobles.
Lad os sammen genskabe vores dejlige Danmark som klimaneaurtalt velfærdssamfund og for alvor blive
verdens lykkeligste land.
Klimaplan 2020-2035 uddybning:
Mål:
1) Danmark overgår til at være en klimaneautral nation der burger naturgasnet, fjernvarmenet og elnet til
distribution og lagring og som er baseret på grøn el produktion.
Energi:
2) Energi produceres af offshore vindmøller, geotermi og solenergi i en mængde der kan dække hele
landets energiforbrug med maximal direkte elektrificering. Overskydende elektricitet omdannes til brint via
elekrolyse og gemmes i naturgaslagrene, hvorved brint gradvis erstatter naturgassen. Stenlagre bruges til
energilagre for fjernvarme. Energisamarbejde med nabolandene bibeholdes.
3) Olie og kul kraftværker nedlukkes eller omstilles til brint i perioden -hvis nødvendigt.
4) Energi fra biomasse afskaffes og erstattes af el/brint/stenlagre energi. Plantebiomasse anvendes i
stedet til carbonsequestering ved deponering i tidligere kulminer. Animalsk biomasse omdannes til olier.
5) Brug af naturgas, kul og olie reduceres gradvist over perioden til et absolut minimum, og deres
tiloversblevne carbon footprints modregnes af carbonsequesteringen af biomasse.
6) Over perioden på 15 år anskaffes nye personbiler som elektriske, hybrid (brint+el), supercapacitor eller
brint biler. Tunge køretøjer som lastbiler, skibe etc overgår til at bruge brint som brændstof, evt via
syntetiske brint + kuldixoid forbindelser.
Genanvendelse:
7) Alle luftformige, vandbaserede og faste udledninger genvindes, genbruges eller genanvendes og
spildvarme genanvendes. Alt affald skal sorters med genanvendelse for øje.
8) Produkter der ikke kan genanvendes udfases eller erstattes af genanvendelige materialer.
9) Alle produktionsvirksomheder i Danmark laver, i tillæg til deres finansregnskab, et grønt regnskab
(Klimaregnskab), der inkluderer prisen på alle udledninger der ikke er miljømæssigt neutrale og prisen på
carbonsequestering, hvis der bruges sort energi. I perioden reduceres disse udgifter helt ved overgang til
grøn produktion. Alle finansielle beregninger indeholder omkostninger for ikke grøn produktion. For alle
produkter medfølger en genbrugsanvisning.
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10) Genbrugsløsninger privatiseres på tidspunktet hvor det bliver rentabelt. Indtil da varetages urentable
genbrugsløsninger af det offentlige hvor ‘producenten’ betaler prisen minus lønudgifter til personale.
Personale allokeres, på halv tid, fra alle overførselsindkomstområder hvor borgere venter på arbejde. Der
indføres en præmieordning for brugbare forslag til effektivisering af processerne.
Miljø:
11) På hver side af alle vandløb og søer i Danmark genetableres randzoner, hvor ingen kultivering må
foregå, for at reducere fosfat og nitratudledning. Jordtab erstattes med jord fra nedlagte landbrug via en
omfattende landbrugsreform, der også indkluderer planer for overgang til grøn produktion i landbruget.
Overskydende biomasse bruges til carbonsequestering ved deponering i tidligere kulminer.
12) Landbrug opretter vandreservoirs til at modstå tørkeperioder og til at reducere dræning til vandløb.
Finans:
13) Der indføres afgifter på skibes udledning af carbon og anden forurening i Danske farvande, for at
tilskynde en overgang til ren grøn energi.
14) Der oprettes fire offentlige finanserings institutioner, en til vindenergi, en til solenergi, en til brintenergi og
en til genbrugsløsninger, herunder forskning. Institutionerne udlåner midler til investeringer på disse
områder til en fast rente og investeringbeviser sælges til en fast kurs.
15) Penge og finansieringsinstitutioner underlægges kontrol der hindrer ulovligheder som hvidvaskning og
skatteunddragelse og reguleringer indføres på linie med ‘Gode penge’ principper.
16) Højfrekevent salg / køb af værdipapirer pålægges afgift. Der indføres skat på øvrige finansielle
transaktioner for at imødegå uproduktive spekulationer.
Pengene bruges alene til financering af den 15 årige omstilling.
Befolkningstilvækst:
17) Der indgås ligeværdige (Fair trade) investerings og handelsaftaler med udviklingslandene for at støtte
hurtig grøn udvikling, især i landbruget, for at sænke befolkningstilvæksten.
Planlægning og implementering:
18) Detailplanlægning finder sted i 2019-2020. Der er mange detaljer og derfor ledes planlægningen og
implementeringen af forsknings og videns institutioner i samarbejde med berørte enheder.
-Danmark har det meste af teknologien og infrastrukturen allerede.
19) Folketinget vedtager den nødvendige lovgivning.

Forslag stillet af

Kontaktoplysninger

Erland Damgård Jensen
Odsherred

BorgerforlagEDJ@outlook.com

Medstillere

Kontaktoplysninger

Jørgen Herman Jakobsen
Lyngby-Taarbæk

birthejorgn@gmail.com

Troels Damgaard Jakobsen
Gladsaxe

trolle.jakobsen@gmail.com

Steen Christensen
København

scbox1@yahoo.com
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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.
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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.
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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