FT-03021 - Vi foreslår, at cannabis legaliseres til hjemmedyrk, som
landbrugsafgrøde, som erhverv og til medicinsk brug i DK.

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
Vi foreslår, at cannabis legaliseres til hjemmedyrk, som landbrugsafgrøde, som erhverv og til medicinsk
brug i DK.
Id: FT-03021

Forslag
Cannabis bør legaliseres, fordi:
• Cannabis er en harmløs plante, der ikke har vist sig skadelig for voksne mennesker
• Borgerne således ikke kriminaliseres, hvilket kan frigøre politiets og retssystemets ressourcer fra
småsager om cannabisbesiddelse'
• Det er en basal menneskerettighed at bestemme over sin egen krop og derfor også, hvad man vælger at
indtage
• Cannabis kan have sundhedsmæssige fordele, både ved at tillade medicinsk cannabis af højeste kvalitet
og privat forbrug til f.eks. selvmedicinering
• Et lovligt marked for cannabis kan sætte en fungerende aldersgrænse, så vi kan nedbringe
ungdomsforbruget, undgå at unge tager skade af en for tidlig debut og også begrænse socialt udsatte
unges risiko for at blive en del af illegale miljøer
• Der er en økonomisk gevinst for det danske erhvervsliv i en lovlig produktion og handel med cannabis og
cannabis-baserede produkter, der samtidig kan skabe arbejdspladser og grobund for dansk innovation
• Skattekronerne fra en lovlig industri af hamp og cannabis kan gavne det danske samfund som helhed
• En legalisering kan sikre et marked for cannabis og hamp af høj kvalitet, sikkerhed og bæredygtighed, og
samtidig bekæmpe det sundhedsskadelige stof ’hash’
• En legalisering af cannabis er et miljøvenligt valg, der kan skabe bæredygtige alternative til forurenende
industrier såsom olie, plastic, tøj, medicin og kemikalier.
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Et lignende borgerforslag førte i Luxembourg til, at cannabis kom på den politiske dagsorden og derfor på
sigt har mulighed for at blive legaliseret. Det viser, at din støtte af sådanne forslag kan føre til, at loven om
cannabis bliver ændret.
Vi foreslår derfor, at legalisere cannabis til privat forbrug, industriel brug, som erhverv og til medicinsk brug i
Danmark, fordi det er det mest etiske valg for vores helbred, vores miljø, vores økonomi og vores samfund.
Læs gerne hele vores begrundelsen for, at vi stiller forslaget!

Bemærkninger
I år er det 58 år siden at Danmark tiltrådte den FN Konvention, der forbyder cannabisplanten og alle dens
biprodukter. I løbet af de år har et dansk forbud mod cannabis hverken formået at stoppe den ulovlige
handel med stoffer, nedbringe ungdomsforbruget eller forebygge misbrug. Tværtimod. Der bliver hvert år
solgt for milliarder af kroner (skattefrit) af ulovligt cannabis; et salg, som er fuldkommen ureguleret på
kvalitet, pris og aldersgrænse.
Hash, skunk, pot; kært barn har mange navne, men de er alle biprodukter af cannabisplanten. Ved at
legalisere cannabis kan vi mindske den illegale handel med hash. Hash er ikke ren cannabis, men en
ulovlig, uren og ukontrolleret forarbejdning af cannabisplantens euforiserende indhold. Hash havde
formentlig aldrig eksisteret, hvis cannabis var forblevet lovlig. I søgen på større profit og nemmere
distribuering af cannabis, så bruges der kemikalier og sundhedsskadelige stoffer til at sløre lugten fra
planten, så hash nemmere kan smugles gennem Europa, for så at blive blandet op med diverse fyldstoffer.
Hash er sundhedsfarligt, mens cannabisplanten i sig selv er harmløs.
Grunden til cannabis i dag er ulovligt i Danmark er, at ingen dansk regering de sidste 58 år har turdet gå
forrest, ratificere den danske deltagelse i FN’s Narkotikakonvention og legalisere en plante, der før forbuddet
blev brugt som råstof, afgrøde, mad og medicin. Cannabis er en del af dansk kulturarv som blev forvist på
grund af en international frygt for psykoser, men i Danmark er der faktisk hvert år over 8.000 flere alkoholpsykoser end hashpsykoser.
Cannabis er ikke kun et rusmiddel, men også en gammel urt med mange medicin-lignende egenskaber.
For eksempel producerede Løvens Kemiske (i dag LEO Pharma) før forbuddet cannabisdråber og solgte
det som medicin. Cannabisplanten (også kendt som hamp) har desuden nogle meget stærke fibre, der kan
bruges til at lave mel, mælk, creme, sæbe, tøj, tæpper, møbler, huse, isolering, biler, benzin og papir.
Cannabis kan endda erstatte plastic med en bionedbrydelig udgave, så vi ikke forgifter verdenshavene og
vores natur.
Cannabis er i sin rene form ikke farlig og har aldrig været direkte årsag til ét eneste dødsfald på
verdensplan. Til sammenligning er alkohol direkte årsag til ca. 4.000 dødsfald om året i Danmark. Cannabis
er en alsidig plante med et dårligt ry. Etisk og videnskabeligt set er det forkasteligt, at cannabis stadig er
ulovlig.
Derfor mener vi, at cannabis bør legaliseres i Danmark til privat brug, industriel brug, erhvervsmæssig brug
og medicinsk brug.
1. Privat brug
Cannabis til privat brug bør reguleres som hjemmebrygning af alkohol. Så længe det sker på privat grund
og man ikke sælger det videre, bør danske borgere frit kunne dyrke cannabis. Ligesom for hjemmebrygning
af alkohol bør hjemmedyrkning af cannabis være lovligt, afgiftsfrit og for egen regning og risiko. Det er en
menneskeret at bestemme over sin egen krop og derfor også, hvad man vælger at indtage.
2. Cannabis til industriel brug
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Landmænd og virksomheder bør lovligt kunne dyrke og sælge industriel hamp for at fremme bæredygtige
erhverv i Danmark. I dag indeholder lovlig industriel hamp kun 0,2 % THC, hvilket ikke er nok til at virke
euforiserende. Derfor bør det ikke være nogen restriktioner på, hvad industriel hamp kan bruges til eller af
hvem.
3. Cannabis som erhverv
Hamp- og cannabisplanter med mere end 0,2 % THC bør legaliseres som industri, hvor der sættes krav til
kvalitet og markedsføring for at sikre forbrugernes helbred og rettigheder. Herunder hører cannabis som
nydelsesmiddel, der bør reguleres på linje med alkohol og tobak. Der skal sættes en forsvarlig
aldersgrænse og der skal være kontrol med markedet, såsom begrænsninger på markedsføring til unge og
krav til en sikker produktion af høj kvalitet. På den måde kan vi undgå at kriminalisere de voksne personer,
der nyder cannabis på samme måde som alkohol, og i stedet få en stærk industri i Danmark, der betaler
sin skat og bidrager til velfærdssamfundet.
4. Cannabis til medicinsk brug
D. 1. januar 2018 startede en forsøgsordning med medicinsk cannabis i Danmark, og selvom ordningen for
nyligt fik international ros for hurtigt og effektivt at give patienter adgang til medicinsk cannabis, så mener vi,
at ordningen stadig er mangelfuld. Der er tusinder af danske patienter der kunne få gavn af cannabis, men
som har svært ved at finde lindring i det begrænsede udvalg af medicinske cannabisprodukter som danske
læger i dag kan udskrive.
Derfor bør cannabis legaliseres, så vi også kan bruge plantens egenskaber til medicinske formål.
Dyrkningen, bearbejdningen og distributionen af medicinsk cannabis bør være under skarp kontrol for at
sikre den højeste kvalitet og patientsikkerhed. Indtil en dansk medicinsk cannabisindustri er på et
tilfredsstillende niveau, vil en legalisering åbne op for importen af medicinsk cannabis fra eksempelvis
Israel, der nu tillader eksporten af medicinsk cannabis.
En legalisering af cannabis i Danmark kræver mange overvejelser, både nationale og internationale.
På nationalt plant repræsenterer lovlig cannabis et potentiale til at styrke den danske økonomi, miljøindsats
og sundhed.
Vi kan frigøre mange af politiets ressourcer, hvis loven ikke længere kriminaliserer den almindelige dansker
for sit valg af nydelsesmiddel eller medicin. På den måde får danskerne også adgang til sikre, kontrollerede
og lovlige cannabisprodukter. Samtidig kan et lovligt marked sætte en aldersgrænse, hvilket er vigtigt, fordi
unge under 18 har 4-7 gange større risiko for at udvikle et misbrug som følge af en for tidlig debut med
alkohol og stoffer. En legalisering af cannabis kan desuden have en vis kriminalpræventiv effekt blandt
socialt udsatte unge.
En legalisering vil også kunne lægge et mindre pres på den almene læge, fordi privat brug af cannabis kan
bidrage til en sundere kost, der gavner helbredet. Samtidig er der potentiale for at danskerne bruger mindre
håndkøbsmedicin, specielt mod smerter hvor cannabis ifølge forskning har vist sig effektiv for nogle
personer.
En lovlig industri for cannabis kan også gavne miljøet. Cannabisplanten har nogle stærke fibre og kan derfor
repræsentere et bæredygtigt råstof, der kan bruges til miljøvenlige initiativer inden for mange industrier og
produktioner. Cannabis er også naturligt insektbekæmpende, hvilket betyder at landbruget potentielt kan
dyrke ikke-euforiserende hampeplanter blandt deres andre afgrøder for at minimere behovet for
insektbekæmpende midler, og altså skåne vores grundvand og miljø. Hamp kan også bruges som
dyrefoder, hvilket kan bidrage til et reduceret forbrug af antibiotika til landbrugsdyr og fremme økologiske
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tiltag.
En stærkere økonomi og et bedre miljø kan også være med til at fremme danskernes sundhed. En
legalisering af cannabis vil også tillade medicinsk brug af cannabis, som på verdensplan har vist sig at
kunne hjælpe millioner af mennesker med både store og små sundhedsproblemer.
Som medlem af EU er Danmark forpligtiget til at reducere efterspørgslen, afhængigheden, handlen, de
sociale risici og helbredskonsekvenserne af illegale stoffer. Det indebærer blandt andet at forebygge og
reducere forbruget af stoffer, og at sætte tidligere ind med information for at undgå en tidlig debut blandt
unge. Som del af FN Narkotikakonvention forpligtiger vi os til at modvirke illegale stoffers negative
indvirkning på vores sundhed, velfærd, samfundsøkonomi, og det kulturelle og politiske fundament i det
internationale samfund.
Som medlem af både FN og EU, så har Danmark større mulighed for at leve op til vores internationale
forpligtigelser, hvis vi legalisere cannabis.
EU og FN har begge åbnet op for alternative måder at håndtere stoffer, og specielt cannabis, på.
Verdenssundhedsorganisationen WHO, en enhed under FN, har i år anbefalet, at bl.a. cannabis, både som
medicin og rusmiddel, bør være lovligt og for nylig har EU bakket op om den anbefaling. Samtidig har FN på
adskillige møder om narkotika lyttet til landes forslag om at stoppe dét, der er blevet døbt ’krigen mod
stoffer’.
Cannabis ses stadig som et illegalt stof under FN-Konventionen og EU er imod en fuld legalisering, men 58
års forbud har ikke bragt noget godt med sig. Danmark bør sætte menneskerettigheder, livskvalitet og
velfærd over internationale forpligtigelser, som ikke er blevet ratificeret i 25 år.
En legalisering af cannabis til privat forbrug, industriel brug, som erhverv og til medicinsk brug i Danmark,
er det mest etiske valg for vores helbred, vores miljø, vores økonomi og vores samfund.

Forslag stillet af

Kontaktoplysninger

Abdul-Rasheed Danesi
Adressebeskyttelse

contact@danesi.dk

Medstillere

Kontaktoplysninger

Sussie Rørstrøm
Adressebeskyttelse

sussierorstrom@gmail.com

Zumaya Bakit Danesi
København

zumayabakit@gmail.com

Sarah Holst Kjær
København

sarahkjaer@hotmail.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.

Side 7 af 10

FT-03021 - Vi foreslår, at cannabis legaliseres til hjemmedyrk, som
landbrugsafgrøde, som erhverv og til medicinsk brug i DK.

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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