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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
FORENEDE OMSTILLINGSZONER DANMARK. Det 21. århundredes bud på en ny dansk
andelsbevægelse.
Id: FT-02690

Forslag
Udkast til lovforslag vedr.:
”FORENEDE OMSTILLINGSZONER DANMARK
Forslag til en rammelov vedr. borgernes mulighed for at etablere omstillingszoner, der udviklingsmæssigt
primært er forpligtiget i forhold til genoprettelsen af den lokale, nationale og internationale bæredygtighed i
klima, miljømæssig, økonomisk og social forstand.
Omstillingszoner, der som 1800-tallets andelsbevægelse skal bygge på et folkeligt engagement hen imod
en bæredygtig samfundskultur i dag og i morgen.
Det 21. århundredes andelsbevægelse."

Bemærkninger
Historik/Udviklingsperspektiv:
Omstillingshorisonten er ifølge mange eksperter udi klimaforandringer og konsekvenserne deraf 10-15 år,
hvis de globale temperaturstigninger i bedste fald skal holdes under eller omkring 2 grader celsius.
I det perspektiv virker det som om, at den fysiske virkelighed (nedbruddet af samme) forlængst er kørt fra
den politiske-og erkendelsesmæssige virkelighed i den moderne menneskecivilisation.
Men efter i snart 60 år at have kendt til de drastiske konsekvenser af bl.a. et stigende CO2 indhold i luften
lader det endelig til, at erkendelsen af nødvendig handling i teori og praksis langt om længe er nået frem til
den politiske agenda. Endelig er politikere i snart sagt alle ideologiske afskygninger begyndt at sætte
klimasammenbruddet på dagsordenen.
Et af de centrale spørgsmål må retteligt være:
"Om vi blot skal tilpasse os den aktuelle situation med stadig tydeligere negative påvirkninger af planetens
bæreevne i forhold til en menneskecivilisation, der måske ikke vil kunne bestå som et realistisk livsgrundlag
for vores børne/oldebørn, eller om vi for alvor skal sætte foden ned og fastslå, at vi ikke kan forandre hen
imod reel bæredygtighed og bevare et ikkebæredygtigt samfundsparadigme på en og samme tid."
Jeg mener, at den sidste position er den eneste mulige: at vi ikke kan bevare for enhver pris og foretage
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nødvendige forandringer hen imod reel bæredygtighed på en og samme tid.
At vi som menneskecivilisation nødvendigvis bliver nødt til at tage det nuværende civilisationsgrundlag op til
en kritisk evaluering.
At vi bliver nødt til at udvise det mod og det lederskab, der skal til for at afværge klima-og
miljøsammenbruddet indenfor de næste 10-15 år.
Og at denne "afværgelse" kræver helt nye tanker omkring, hvad det vil sige at have en samfundskultur.
Om hvad det vil indebære, at centrale begreber som vækst, arbejde, produktion og forbrug nødvendigvis
skal omdefineres og tilpasses en tvingende nyorientering hen imod reel bæredygtighed.
En bæredygtig samfundskultur, der tør satse al sit kreative- og progressive udviklingspotentiale på at
afværge sammenbruddet i planetens vitale naturkredsløb, før det er for sent.
Så disse tanker skal ses som konstruktive udviklingsforslag i klima-og natursammenbruddets
ubarmhjertige fremtidsperspektiv:
En differentieret/ konstruktiv udvikling hen imod reel bæredygtighed kræver muligheden for omstillingstiltag
lokalt, nationalt og internationalt i form af fleksible omstillingszoner:
En omstillingszone vil typisk være karakteriseret ved et lokalområdes mellemmenneskelige forståelse af
behovet for ekstraordinære tiltag i forbindelse med udviklingen hen imod reel bæredygtighed i bred
samfundsmæssig forstand.
En omstillingszone vil typisk være beboet af samfundsborgere, der rummer et bredt spektrum af faglige- og
menneskelige kompetencer i forbindelse med arbejdet hen imod reel bæredygtighed.
En omstillingszone skal ikke som udgangspunkt være en kopi af allerede eksisterende tiltag hen imod reel
bæredygtighed i klima-, miljømæssigt, økonomisk og socialt henseende.
En omstillingszone kan variere i størrelse lige fra en gade eller en organisation i lokalmiljøet over en mindre
by på landet til storbyens/nationens overordnede tiltag hen imod reel bæredygtighed.
En omstillingszone, skal, for at kunne påkalde sig omstillingsstatus dokumenterer visse klare mål for det
ønskede udviklingstiltag.
F.eks:
-En overordnet udviklingsplan hen imod reel bæredygtighed.
-En mere deltaljeret udviklingsplan vedr. de delelementer, man har valgt at fokusere primært på.
-Et økonomisk overslag i forhold til udviklingsplanerne.
-En konsekvensanalyse på borgerniveau, der skal indbefatte visioner/perspektiver for arbejdsmæssige,
produktionsmæssige, forbrugsmæssige og sociale tiltag i forhold til den overordnede udviklingsplan hen
imod reel bæredygtighed.
Folketinget skal vedtage loven vedr. ”Forenede Omstillingszoner Danmark”, hvor de overordnede
rammebetingelser for realiseringen af lokale omstillingszoner beskrives:
Loven skal udformes som en progressiv/udviklingsorienteret rammelov, der tager afsæt i nødvendigheden
af en udvikling af det danske samfund hen imod en reel bæredygtighed.
Loven skal overordnet formulere visionen for et "Forenede Omstillingszoners Danmark", der med afsæt i
lokale forudsætninger arbejder hen imod en overordnet samfundsvision omkring reel bæredygtighed.
Loven skal være fleksibel og åben overfor en samfundsudvikling hen imod reel bæredygtighed, hvor kun
mindstemålet for udviklingen er angivet.
Loven skal beskrive, at lokale omstillingszoner gerne må hæve barren for udviklingen hen imod reel
bæredygtighed udover de centralt vedtagne mindstemål.
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Loven vedr. "Forenede Omstillingszoner Danmark" skal være progressiv i den forstand, at den enkelte
borger og det enkelte lokalområde motiveres til at tage ansvaret for udviklingen hen imod reel
bæredygtighed på sig, og derved er medvirkende til en samlet indsats omkring omstillingen af det danske
samfund til reel bæredygtighed.
Loven vedr. "Forenede Omstillingszoner Danmark" skal turde sætte borgernes ukoordinerede initiativer fri
og tro på den samlede effekt af de mange bække små´s umådelige styrke og kreativitet.
Loven vedr. "Forenede Omstillingszoner Danmark" skal være en garanti for, at unødigt bureaukrati ikke
kommer til at stå i vejen for den lokale kreativitet i forhold til udviklingen hen imod reel bæredygtighed i
Danmark.
Loven vedr. "Forenede Omstillingszoner Danmark" skal understrege, at samfundsudviklingen hen imod et
reelt bæredygtigt dansk samfund ikke kan styres fra centralt hold alene, men nødvendigvis må understøttes
af større eller mindre lokale tiltag rundt om i landet for at kunne lykkes.
Tiltag, der måske sætter andre/alternative vinkler på begrebet bæredygtighed. Vinkler, der giver mening i en
lokal kontekst.
Loven vedr. "Forenede Omstillingszoner Danmark" skal sammenfattende være medvirkende til at
katalysere og motivere den nødvendige omstilling af det danske samfund hen imod en reel og fremtidssikret
bæredygtighed.
Konklusion.
Ovenstående forslag til rammeloven ”FORENEDE OMSTILLINGSZONER DANMARK” skal/kan læses som
et inspirationsudkast i detaljen til det omfattende lovgivningsarbejde, som Folketinget skal i gang med i
forbindelse med den forestående omstillingsproces af det danske samfund hen imod en reel
bæredygtighed.
Intentionen med ovenstående forslag er ikke ekskluderende i forhold til andre omstillingstiltag, men skal ses
som et konstruktivt indlæg i debatten om den hastende og dybt nødvendige omstilling af den danske
samfundskultur hen imod en reel bæredygtighed i klima, miljømæssig, etisk/moralsk, økonomisk, politisk og
social forstand.
”FORENEDE OMSTILLINGSZONER DANMARK” er bl.a. et bud på, hvordan den danske tradition for at tage
ansvaret for en nødvendig samfundsudvikling i egne hænder, så som f.eks. Andelsbevægelsen, og skabe
et nyt tidssvarende udviklingsparadigme kan revitaliseres.
”FORENEDE OMSTILLINGSZONER DANMARK” skal være med til at mobilisere det folkelige fællesskab,
der er forudsætningen for, at den nødvendige omstilling hen imod reel bæredygtighed kan lykkes.
”FORENEDE OMSTILLINGSZONER DANMARK” er blot en lille brik i det store omstillingspuslespil, hvor
hele den progressive- og kreative kraft i vores nuværende menneskecivilisation skal i spil for at sikre en
tålelig samtid for de forhåbentlig mange kommende generationer af menneskeslægten.
"FORENEDE OMSTILLINGSZONER DANMARK" har potentialet i sig til at blive ANDELSBEVÆGELSEN I
DET 21. ÅRHUNDREDE.
Med venlig hilsen
Bo Thyge Bisgaard
Hasselvej 3, 8300 Odder
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Forslag stillet af

Kontaktoplysninger

Bo Thyge Bisgaard
Odder

b1t2b3@hotmail.com
60492087

Medstillere

Kontaktoplysninger

Kaare Jepsen
Aarhus

k.jephome@gmail.com

Hans Ejvind Møller Nielsen
Horsens

sejvind@gmail.com
60444897

Anne-Mette Clemmen Christensen
Odder

amclemmenc@gmail.com
29215415
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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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