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Borgerforslag - støtterblanket
Du kan bruge denne blanket til at støtte et borgerforslag, hvis du ikke kan eller har mulighed for at bruge den
digitale løsning på www.borgerforslag.dk.
Der er ingen forpligtelser forbundet med at være støtter af et forslag.
Støtten er anonym, således forstået at der ikke offentliggøres nogen personoplysninger om støttere i
tilknytning til forslaget. Der henvises i øvrigt til politikken for behandling af personoplysninger på
borgerforslag.dk, som du kan se nedenfor.
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
Der er behov for robust og bæredygtig lovgivning, der kan regulere og adgangsbegrænse onlineporno med
det formål at beskytte børn
Id: FT-04612

Forslag
Der er brug for lovgivning fra Social- og indenrigsministeriet samt Justitsministeriet
Vi ønsker gennem lovgivning en regulering af og kontrol med adgangen til pornografi på internettet, med det
formål at beskytte børn mod skadelige indvirkninger af pornografi, når de er online.
Vi beskytter børn imod alt muligt, især offline, men ikke når det handler om deres online færden i det digitale
univers. Så snart børn, ofte i en ung alder, har adgang til nettet på devices, har de også adgang til en
verden af voldeligt pornografisk indhold. Det at holde børn fra uegnet indhold på nettet er ikke en opgave,
hverken forældre eller andre voksne omkring børn kan håndhæve egenhændigt, da internettet via Wi-Fi
forbindelser etc. er tilgængeligt alle steder i dag. De kan ikke alene, uden politisk indgriben fra fx lovgivning,
sørge for at børn begrænses i deres adgang til pornografisk indhold af skadelig karakter.
På pornosider, virker algoritmer således, at de mest søgte sider bliver først tilgængelige. Det betyder, at
børn, selv uden at have søgt på voldsom porno, med få klik har adgang til dette. Da porno generelt er blevet
mere voldeligt og grænseoverskridende siden indførelsen i 1969, finder vi at behovet for en regulering er
bydende nødvendigt.
Børn og unge, der, i deres nysgerrighed, går ind på disse sider, er i stor risiko for, uden at ville det, at blive
præsenteret for sex med mindreårige, vold, voldtægt og andre brutale overgreb. Det er desuden nu
dokumenteret og videnskabeligt anerkendt, at brug af porno kan skabe afhængighed og anden kompulsiv
seksuel adfærdsforstyrrelse. Dette betyder, at børn, der bliver eksponeret for porno i en ung alder, er i
direkte risiko for at udvikle kompulsiv og afhængig adfærd igennem onlineporno.
Der er tydeligt behov for regulering og adgangsbegrænsning, således at børn ikke har adgang til porno, før
det 16. år, svarende til kapitel 22, § 234 i Straffeloven, der forbyder salg af pornografi til børn under 16 år.
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Bemærkninger
Blandt forslagets initiativtagere er fire mødre fra tv-programmet "Mor laver porno" (TV2, 2020), der i
forbindelse med optagelserne, fik en forsmag på, hvad børn, med få klik, har adgang til af porno på nettet.
”Vi er bekymrede for, hvordan det påvirker vores allesammens børn og unge, og om de kan skelne fiktion
fra virkelighed, eller om deres virkelighed bliver lige så rå som den, de ser på skærmen.”
Videre siger de:
”Vi 4 mødre, fra tv-programmet "Mor laver porno", har i forbindelse med optagelserne undersøgt, hvad unge
har adgang til af porno på nettet og fandt ud af, at de kun er to klik fra voldsom porno med (tilsyneladende)
mindreårige, vold, voldtægt, overgreb og brutalitet. – Og det uden at have søgt på det jvf. ovenstående ift.
algoritmer!
Utallige undersøgelser dokumenterer, at mange unge (især piger) oplever at overskride deres personlige
grænser i deres tidlige seksualitet, da det ofte forventes af deres partner. Ligesom en stor andel af unge har
det dårligt med deres krop og derfor ikke vil bade sammen med andre (heller ikke af samme køn.) Der er
også undersøgelser, der peger i retning af, at de mange massevoldtægter, vi har set de seneste år,
muligvis er ubevidst inspireret af pornoens indflydelse.
Som voksne, forældre og samfund, har vi et fælles ansvar for at beskytte vores børn og unge, og derfor
råber vi vagt i gevær. Vi finder det nødvendigt at skærme børnene mod de skadelige virkninger, voldsom og
voldtægtspræget porno i en ung alder kan medføre.
Derfor ønsker vi indførelse af lovgivning, der kan regulere og begrænse børns adgang til onlineporno med
det formål at beskytte dem mod den alt for rå porno, der findes.”
Flere andre forslagsstillere bakker kraftigt op om initiativet med faglige og politiske bevæggrunde.
Tiltag fra udlandet
Flere internationale studier peger på, at onlineporno må ses i et større samfundsperspektiv, også ud fra et
børnehensyn, i det de viser, at porno kan påvirke og skade den generelle trivsel og mentale sundhed –
såvel socialt, relationelt, emotionelt og fysisk.
I Australien, Tyskland, Sverige, Irland, New Zealand, Frankrig og England, arbejdes der kraftigt fra politisk
side på at få indført regulering og begrænsning af internetporno med det formål at beskytte børn, når de er
online. I England sker det b.la på baggrund af en stigende tendens til vold og voldtægt mod unge piger og
kvinder, samt øget forekomst af risikobetonet seksuel adfærd med seksuelle krænkelser og overgreb –
både online og offline – til følge. Den britiske regerings strategi er bl.a., at de fleste husstande i
Storbritannien som udgangspunkt ikke har automatisk adgang til porno, som blokeres af internetudbyderen.
Mental lidelse
Den digitale porno må utvivlsomt også have indflydelse på børn og unges mentale sundhed jvf. diagnosen
om afhængighed/WHO ICD-11. Flere børnepsykologer og sundhedsfaglige personer udtrykker bekymring
for børns adgang til onlineporno.
Fx udtaler John Halse, børnepsykolog, tidl. formand for Børns Vilkår:
”Jeg ser mange tegn på, at børns adgang til og brug af porno kan skade deres mentale sundhed, og jeg er
nervøs for udviklingen og mener oprigtigt, at net-pornoen påvirker børns hverdag”’
Der er brug for at handle med rettidig omhu og indføre indsatser, der også kan spare samfundskroner ift.
efterbehandling, ved at forebygge der, hvor det er muligt – ex igennem lovgivning.
I forbindelse med optagelserne til “Mor laver porno,” oplevede mødrene selv, hvor hurtigt deres egne
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grænser blev rykket i en negativ retning, i det de blev mere og mere immune overfor pornoens karakter. Så
man kan kun gisne om, hvad det gør ved børn og unge, der ikke har den livserfaring med sig.
Politisk fokus
Flere ministre og folketingspolitikere er nu også opmærksomme på, at børns adgang til onlineporno er en
reel og alvorlig problematik.
Formand for Sundheds- og ældreudvalget, Jane Heitmann, stillede i februar 2020 Sundheds- og
ældreministeren følgende spørgsmål: ”Kan ministeren oplyse, hvilken evident viden man i øjeblikket har
omkring pornos påvirkning på unge mennesker og deres trivsel – set i lyset af, at også børn og unge
mennesker på internettet har let adgang til og eksponeres for porno?”
I svaret skrev ministeren bl.a.:
”… for børn er generel enighed om, at eksponering for porno kan have negativ indflydelse på deres trivsel
og opleves som ubehageligt (Zeuthen 2019). Og jo yngre barnet er, jo mere problematisk bliver det, da
barnet ikke i tilstrækkelig grad har den kognitive begrebsramme til at forstå forskellen på fantasi og
virkelighed, og ej heller har den følelsesmæssige og fysiske modenhed til at håndtere de indtryk, porno kan
give.”
Fakta:
EU-organisationens undersøgelse ’EU kids-online’ (feb. 2013), hvor 10.000 børn og unge mellem 9-16 år
blev spurgt om, hvad der bekymrer dem mest på internettet, kommer porno ind på en klar førsteplads.
Børn og unge er storforbrugere af porno, og hele 98 procent af drengene mellem 12 og 20 år ser porno,
mens andelen er 86 procent for pigerne (undersøgelse fra Nordisk Institut for Kvinde- og Kønsforskning,
2006). Undersøgelsen viser desuden, at de fleste drenge og piger debuterer som pornoforbrugere allerede
som 12-årige.
Ifølge Børnerådet har 47 procent af elever i 7. klasse oplevet noget på nettet, som de ikke brød sig om. En
tredjedel har ikke talt med nogen om oplevelsen.
Drenge helt ned til fem år begynder på egen hånd og eget initiativ at søge efter porno på nettet. Drengene er
i gennemsnit 12 år, når de begynder at surfe efter porno, og når de er 16 år gamle, ser én ud af ti porno
hver dag. (Svensk undersøgelse baseret på spørgeskema henvendt til 16-årige gymnasielevers om egne
erfaringer med porno. Uppsala Universitet, 2013)
På Island har regeringen siden 2013 arbejdet på en lov, der skal forbyde internetporno og blokere
sexsiderne for netop at beskytte børn og unge mod porno, som, man mener, har en skadelig effekt og kan
fremme voldelig seksuel adfærd. I forvejen er det forbudt at producere og sælge pornoblade og -film i
landet.
Psykolog Mimi Strange, direktør JanusCentret, der arbejder med seksuelt misbrugte børn, har udtalt:
”Hvis børn på det uskyldige seksuelle trin bliver udsat for rå pornofilm, er det ikke svært at forestille sig, at
det vil gøre noget ved dem. At et barns seksualitet kan blive tvangsmodnet og påvirket i uheldig retning af
porno, er for mig en god grund til at holde børn fra at se det.” Og ”… jeg er ikke i tvivl om, at porno er
skadeligt for børn. Det kan givetvis også give et forkvaklet syn på kønnene, især for store drenge, som
måske kan blive inspireret til at gå ud og begå massevoldtægt.”
Mediesundhed for børn og unge:
Det mest sete porno i dag er i videoformat, og det er som regel meget hårdt og voldsomt.
Den store procentdel af den porno, der konsumeres i dag, er det der kategoriseres som hardcore porno

Side 3 af 11

FT-04612 - Der er behov for robust og bæredygtig lovgivning, der kan
regulere og adgangsbegrænse onlineporno med det formål at beskytte
børn

med scener, som overvejende indeholder vold, aggressivitet, er nedværdigende og krænkende.
En undersøgelse foretaget af antivirusfirmaet Bitdefender (2014) afslører, at børn ned til seksårsalderen
risikerer at blive eksponeret for porno, når de bevæger sig rundt på nettet via enten egen eller forældres
computer/tablet.
Fakta og statistikker om pornoens tilstedeværelse og indflydelse i samfundet:
· 55% af drenge i alderen 15-24 ser porno 1 til flere gange om ugen, piger 8,8%. 24% af drengene, samme
gruppe, ser porno dagligt eller næsten dagligt, 51% hver eller hver anden dag. (baseret på nøgletal fra
Projekt SEXUS, 2017-2018)
· Teenagepiger og unge kvinder er mere tilbøjelige til at søge porno end kvinder på 25 år og derover.
· En undersøgelse af 14- til 19-årige fandt, at kvinder, der bruger pornografiske videoer, var i væsentlig
større risiko for at blive ofre for seksuel chikane eller seksuelle overgreb.
· En svensk undersøgelse af 18-årige mænd konstaterede, at hyppige brugere af pornografi var betydeligt
mere tilbøjelige til at have solgt og købt sex end andre unge mænd i samme alder.
· En 2015-metaanalyse af 22 undersøgelser fra syv lande fandt, at forbruget af porno internationalt var
signifikant forbundet med stigninger i verbal og fysisk aggression, dette var ens blandt mænd og kvinder.
· En nylig britisk undersøgelse viste, at 44% af drenge i alderen 11-16 år, der brugte pornografi,
rapporterede, at onlinepornografi gav dem ideer til den type sex, de ønskede at prøve.
· Pornosites modtager mere regelmæssig trafik end Netflix, Amazon og Twitter kombineret – hver måned.
(HuffPost)
· 34% af internetbrugere har været udsat for uønsket porno via annoncer, pop-ups osv. (WebRoot)
· “Teen” -pornokategorien har toppet pornositesøgninger de sidste seks år (Pornhub Analytics).
· Mest almindelige kvindelige rolle angivet i pornotitler, er kvinder i tyverne, der spiller teenagere. (Jon
Millward gennemførte i 2013 den hidtil største undersøgelse af pornoindustrien i USA. Han interviewede
10.000 pornoaktører om forskellige aspekter i industrien)
· Seksuel udnyttelse af børn (kendt som “børnepornografi”) er en af de hurtigst voksende onlineindustrier i
verden. (IWF)
· 624.000+ forhandlere af børneporno er blevet opdaget online i USA.
· I årene mellem 2005 og 2009 var der ‘hostet’ børnepornografi på servere i alle 50 stater i USA. (Forening
af websteder for beskyttelse af børn)
· Porno er en global industri anslået til $97 milliarder, hvor omkring $12 milliarder kommer fra USA (NBC
News)
· I løbet af 2018 blev mere end 5.517.000.000 timers porno ‘forbrugt’ på verdens største pornosite.
(Pornhub Analytics)
· Elleve pornosider er blandt verdens 300 mest populære internetsider. Mest populære er nr. 18, og slår
sites som eBay, MSN og Netflix. (SimilarWeb)
· Verdens største gratis porno hjemmeside modtog over 33.500.000.000 besøg på sitet i løbet af 2018
alene. (Pornhub Analytics)
· PornHub frasiger sig ethvert ansvar overfor indholdet i eksternt uploadede links. Videoer af mindreårige,
eftersøgte, kidnappede piger, florerer på disse links. Der har været sager, hvor den krænkede ikke kunne få
disse videoer fjernet.

Forslag stillet af

Kontaktoplysninger

Sol Jacobe Zøsser Saerens
Næstved

terapeut@hotmail.com
20768580

Medstillere

Kontaktoplysninger

Charlotte Michelle H Christensen
Adressebeskyttelse

charlottehoejlund@gmail.com
26832654

Hans Christian Hvistendahl

hc.hvistendahl@gmail.com

Side 4 af 11

FT-04612 - Der er behov for robust og bæredygtig lovgivning, der kan
regulere og adgangsbegrænse onlineporno med det formål at beskytte
børn

Aalborg
Helle Birgit Bernskov
Frederikssund

helle@frigast.dk

Sanne Westergaard
Adressebeskyttelse

westergaard.sanne@gmail.com
31315657

Thomas Ringheim
Allerød

thomas@ringheim.dk

Nicolei Krebs
København

nicolei.krebs@gmail.com

Mette Kaasfeldt Bram
Frederiksberg

mb@trainingconsult.dk
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Støtteerklæring
For borgere der ikke kan eller har mulighed for at bruge den digitale løsning på borgerforslag.dk.
Jeg ønsker at være støtter for det borgerforslag, der fremgår af denne blanket.

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 har læst forslaget, og at jeg har læst og accepteret
samtykkeerklæringen nedenfor.

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

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.

Sletning af oplysninger om hovedstillere
Hvis et borgerforslag bortfalder, fordi der ikke inden for fristen er et tilstrækkeligt antal medstillere, som har
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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.
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.
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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
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
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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
indsende en papirbaseret blanket med de relevante oplysninger som fysisk post til Folketingets
Administration.
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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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