FT-05186 - Stop diskrimination af palæstinensiskfødte danskere, så de
kan anføre Palæstina som fødselsregistreringssted i deres pas eller
kørekort

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
Stop diskrimination af palæstinensiskfødte danskere, så de kan anføre Palæstina som
fødselsregistreringssted i deres pas eller kørekort
Id: FT-05186

Forslag
I dag har statsborgere af palæstinensisk oprindelse ikke mulighed for at anføre Palæstina som
fødselsregistreringssted i deres pas eller kørekort men er henvist til at vælge mellem enten den upræcise
betegnelse ’Mellemøsten’ eller ’Israel’. Dette fratager palæstinensiskfødte danskere deres ret til
selvbestemmelse og frarøver dem deres identitet samtidig med, at det bidrager til en anerkendelse af
Gaza, Vestbredden og Østjerusalem som værende israelsk territorie.
Palæstinensiskfødte danskere bør, på lige fod med andre statsborgere, have ret til at registrere deres
fødested. Derfor opfordrer vi med dette borgerforslag Social- og Indenrigsministeriet til at ændre den
nuværende praksis, så det igen bliver muligt for dansk-palæstinensere at registrere Palæstina som deres
retmæssige fødested.
Ser man generelt på Danmarks system for fødselsregistrering, finder man ikke præcedens for den
nuværende praksis for palæstinensiskfødte. Tværtimod synes der ikke nogen sammenhængende linje i det
nuværende landekodesystem, idet landekoderne ikke konsekvent udtrykker landespecifikke område eller af
Danmark anerkendte stater.
Eksempler fra det nuværende landekodesystem inkluderer:
1) ”Taiwan” som ikke er anerkendt af Danmark som et selvstændigt stat.
2) ”Mellemøsten” som ikke er land men et større geografisk område, der strækker hen over to kontinenter
(Afrika og Asien).
3) ”Israel” som automatisk anføres som fødelandet for personer født i Gaza, Østjerusalem eller
Vestbredden – områder, som af Danmark ikke anerkendes som en del af Israel.
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Det nuværende system rammer særligt danske statsborgere af palæstinensisk oprindelse, som er født i
Palæstina enten før staten Israels oprettelse i 1948, eller som er født i henholdsvis Østjerusalem, Gaza
eller på Vestbredden. Rigspolitiet angiver automatisk Israel som fødestedet for disse borgere, når de
ansøger om fornyelse af deres pas og kørekort.

Bemærkninger
Der skal en konkret, aktiv anmodning til, hvis man ønsker det ændret. Palæstina er dog ikke blandt
mulighederne, blot den store overordnede stedbetegnelse ’Mellemøsten’.
Hos både Borgerservice, Rigspolitiet, Social- og Indenrigsministeriet og Justitsministeriet begrunder man
fraværet af Palæstina som landekode i CPR med, at Danmark ikke anerkender Palæstina som selvstændig
stat. Og at systemet fastsætter stedbetegnelsen for fødsler som det aktuelle sted, hvor
registreringsmyndigheden befinder sig, og altså ikke den stedbetegnelse, som gjaldt på
fødselsregistreringstidspunktet (jf. Social- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9273 af 14. juni 2013 om
folkeregistrering).
Det undrer os derfor, at fx Taiwan, der heller ikke er anerkendt af Danmark som selvstændig stat, alligevel
helt siden 1978 har kunnet registreres som fødested. På samme måde har tidligere selvstændige lande;
Jugoslavien, Tjekkoslovakiet og Sovjetunionen også fået tildelt en officiel landekode i CPR.
Reglerne, som myndighederne og ministerierne henviser til, mangler altså stringens og er diskriminerende
over for de palæstinensiskfødte danskere. Som ansvarlig instans for administrering af CPR-reglerne og
herunder fastsættelse af landekoder, opfordrer vi derfor Social- og Indenrigsministeriet til at skride til
omgående handling og oprette Palæstina som landekode.
Palæstina som fødeland bør ikke kunne censureres bort, og danskere med palæstinensisk oprindelse skal
have samme ret til at dokumentere og fremvise, hvorfra de oprindeligt er født på lige fod med alle andre i
verden.
BEMÆRKNIINGER til hvorfor Israel og Mellemøsten er problematiske betegnelser:
Vi finder det problematisk at påtvinge personer, ved lov, til at give afkald på deres fødeland ved at acceptere
angivelsen af Israel eller Mellemøsten. Dette skyldes blandt andet følgende:
1) Israel: Staten Israel blev først oprettet i 1948 i det landområde, der var kendt som Palæstina (dengang
”Det Britiske Mandat i Palæstina”). Personer født før 1948 kan derfor stadig dokumentere, at de blev født i
Palæstina. Anførelsen af Israel er problematisk for personer af palæstinensisk oprindelse grundet konflikten
mellem Palæstina og Israel. Desuden vil anførelsen af Israel medvirke til, at personer enten ikke kan rejse til
flere arabiske lande. Helt overordnet fratager det palæstinensiske danskere deres ret til selvbestemmelse.
2) Mellemøsten: Denne betegnelse er ligeledes problematisk, fordi der er tale om et større overordnet
geopolitisk og kulturelt område, som sædvanligvis betragtes varierende og subjektivt, da det ikke er en stat.
Området kan derfor favne bredt og dække over samtlige arabiske lande - Nordafrika, såvel som lande, der
kulturelt og historisk er tæt forbundne, heriblandt Cypern, Tyrkiet og Iran.
Især borgere, der enten stammer fra, eller sågar har besøgt lande såsom Iran, Irak, Libyen, Syrien, Sudan
og Yemen (som alle kan indgå i betegnelsen ”Mellemøsten”), har eller er stadigvæk dækket af et decideret
indrejseforbud til USA og udsættes for en højere risiko for at blive mødt med skepsis og negativ
forskelsbehandling ved grænsekontroller eller i forbindelse med visumansøgninger.
HENVISNIING TIL LOVEN:
I Danmark er det besluttet, at fødselsregistreringsstedet i pas for personer, der er født i udlandet, angives
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som fødelandet, idet der herved er overenstemmelse mellem de oplysninger, der er anført om
fødselsregistreringsstedet i det Centrale Personregister og i passet.
Det har tidligere være muligt at få registreret en by som fødselsregistreringssted, men denne praksis
ændrede Rigspolitiet pr. 1. januar 2012. Baggrunden for Rigspolitiets ændring af praksis var et ønske om at
sikre, at oplysninger om fødselsregistreringssted anføres ens på tværs af forskellige systemer og at
nedsætte risikoen for fejl, som kan opstå ved manuelle opdateringer.
Kun i særlige tilfælde, hvor et specifikt fødselsregistreringssted i passet medfører risiko for indrejserestriktioner og tilbageholdelse, kan der i dag optages et alternativt fødselsregistreringssted, som afviger fra
oplysningerne i det Centrale Personregister. Der vil dog stadig ikke kunne optages en fødeby som
fødselsregistreringssted, men derimod en større geografisk enhed, fx. Mellemøsten.
Fødselsregistreringsstedet (place of birth) i det danske pas indhentes automatisk fra det Centrale
Personregister (CPR). Den nuværende CPR-lovgivning foreskriver, at fødselsregistreringstedet kun kan
angives, som enten det land, hvor personen er født, eller som en større geografisk enhed (verdensdel), og
at der kun er mulighed for at indsætte lande, der har en landekode, som fødselsregistreringssted.
VEJLEDNING OM FOLKEREGISTRERING
VEJ nr 9273 af 14/06/2013
Kapitel 2: Personnumre og andre oplysninger i CPR
2.2.4. Fødselsregistreringssted
For personer født i Danmark anføres i CPR sognet (i Sønderjylland dog kommunen) som
fødselsregistreringssted. For fødsler, som har fundet sted før 1. januar 1978, anføres det sogn, hvor fødslen
har fundet sted. For fødsler efter den 1. januar 1978 anføres moderens bopælssogn. Er moderen ikke
folkeregistreret på fødselstidspunktet, skal fødslen registreres i det sogn, hvor den har fundet sted. Om
barnets eventuelle registrering i CPR på grundlag af fødsel henvises til reglerne omtalt foran i afsnit 2.1.2.
om tildeling af personnumre, herunder i tilslutning til optagelse i den elektroniske kirkebog.
For personer født i udlandet registreres som udgangspunkt landet, hvor fødslen har fundet sted. Hvis der
fremsættes ønske om registrering af en anden betegnelse end landenavnet, kan kommunen tilbyde i stedet
at registrere en større geografisk enhed (verdensdel), der omfatter fødselsstedet, og for hvilken der findes
en myndighedskode. Myndighedskoderne kan ses i CPR og på CPR-kontorets hjemmeside: www.cpr.dk
Hvis en person født i udlandet ønsker ændring af det fødselsregistreringssted, der er registreret for den
pågældende i CPR, skal vedkommende henvende sig til kommunen, der må træffe afgørelse i sagen. Hvis
vedkommende har fået meddelt opholdstilladelse af en udlændingemyndighed, kan kommunen som
udgangspunkt for denne afgørelse indhente oplysninger i udlændingemyndighedens sag. For kvinder bosat i
Sønderjylland, der føder i Tyskland bl.a. på grund af afstand, komplikationer m.v., skal barnet registreres
som indrejst med Tyskland som fødselsregistreringssted. Hvis Statsforvaltningen giver tilladelse til, at
barnet kan tilføres personregistret i moderens bopælskommune, skal kommunen i CPR rette barnets
fødselsregistreringssted til personregistrets kode (og navn), men barnet er fortsat registreret som indrejst i
CPR.
Stedbetegnelsen er for fødsler både i Danmark og i udlandet altid den aktuelle betegnelse for det sted, hvor
registreringsmyndigheden befinder sig, og således ikke betegnelsen, der gjaldt på
fødselsregistreringstidspunktet.
I et særligt felt kaldet »fødestedstekst« kan ske en supplering af oplysningerne om fødselsregistreringssted.
Hvis sognet i Danmark har skiftet navn efter fødselstidspunktet, kan den pågældende bede om at få indsat
det oprindelige sognenavn i fødestedsteksten.
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En person, der er født i udlandet, kan, hvis vedkommende har bevaret den aktuelle landebetegnelse for
fødselsregistreringsstedet, i fødestedsteksten få registreret en tidligere geografisk betegnelse for landet, en
nuværende eller tidligere betegnelse for en del af et land, eller en nuværende eller tidligere betegnelse for en
by. Som eksempler kan nævnes, at Storbritannien som fødselsregistreringssted kan suppleres med
Gibraltar som fødestedstekst, Israel suppleres med Palæstina eller med Jerusalem, og Polen suppleres
med Freistadt Danzig.
Registreringen i fødestedsteksten vil ofte blive videregivet til de myndigheder, der fra CPR modtager
oplysninger om fødselsregistreringsstedet, således at myndigheden har mulighed for at anvende
fødestedsteksten i stedet for fødselsregistreringsstedet, f.eks. på legitimationspapirer, som udstedes af
denne. Registreringen i fødestedsteksten blev f.eks. tidligere anvendt ved udstedelse af pas, hvis der blev
fremsat ønske herom, men med virkning fra den 1. januar 2012 har Rigspolitiet besluttet at anvende
registreringen i feltet for fødselsregistreringssted ved udstedelse af pas.

Forslag stillet af

Kontaktoplysninger

Nisreen Adnan Kanaan
København

nisreen.news@me.com

Medstillere

Kontaktoplysninger

Mohamed Said Eleish
København

mohele@protonmail.com

Helle Lisbeth Hellmann
København

helle.hellmann@gmail.com

Zinab Hamed Mohammed El-Beltagi Z_biltagi@hotmail.com
Høje-Taastrup
Sara Al-Numeri
Slagelse

sara_alnumeri@hotmail.com

Joy Vasiljev
København

joy_lars@yahoo.dk

Maysoun Adnan Kanaan
København

kinzkanaan@hotmail.com
61664467

Linda Joanna Matthiesen
Frederiksberg

lindajoannacph@gmail.com

Suzan Ali Khalil
Adressebeskyttelse

suzankhalil88@hotmail.com

Sofie Salfelt
Frederiksberg

salfelt_bronx86@yahoo.dk
31453073

Julie Skydsgaard
København

julieskydsgaard@gmail.com
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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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