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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 to køn, mand og kvinde. Køn er biologisk og genetisk bestemt.
Id: FT-08006

Forslag
Det pålægges regeringen at udarbejde og fremsætte de nødvendige lovforslag til at sikre, at køn i alle
sammenhænge, der vedrører eller reguleres af staten, regionerne og kommunerne, baserer sig på
biologisk køn, sådan som det kommer til udtryk i den menneskelige anatomi og genetik.
Denne lovgivning skal tage udgangspunkt i, at der grundlæggende er to køn, mand og kvinde, og at det
enkelte menneskes køn allerede fra undfangelsen er defineret genetisk og ikke kan ændres.
Det pålægges endvidere regeringen inden for denne ramme at arbejde for de bedst mulige vilkår for det lille
mindretal, der lider af kønsdysfori eller oplever problemer, fordi de er interkønnede.

Bemærkninger til forslaget
I Danmark har vi i de senere år oplevet, at loven stille og roligt er blevet ændret, sådan at det er blevet
nemmere og nemmere at få lov til at skifte køn. Siden 2014 har det været muligt for voksne at skifte køn
rent juridisk, hvis man vedvarende oplever at tilhøre det andet køn. Samtidig presses der på, for at det skal
blive nemmere for børn at skifte køn. Den udvikling skal standses, og loven skal rulles tilbage.
Dette borgerforslag udspringer af en bekymring over den nuværende lovgivning og de ønsker, flere partier
har til ny lovgivning. Bekymringen er dels praktisk og dels ideologisk.
Når vi på dansk taler om køn, så gør vi det i udgangspunktet uden at skelne mellem det biologiske, det
psykologiske og det sociologiske, og det er med til at vanskeliggøre samtalen, fordi vi nemt kan komme til at
sammenblande begreberne. Den sociologiske del, som vi ofte taler om som kønsroller, er ikke relevant for
dette borgerforslag. Det er således ikke hensigten at regulere, hvordan man generelt skal leve, arbejde,
klæde sig eller opføre sig på baggrund af køn. På tværs af tid og kulturer har mennesker indrettet sig på
mange forskellige måder, og køn har kun været én faktor blandt mange i denne sammenhæng.
Når det drejer sig om det offentliges registrering af den enkeltes køn, så er det dels afgørende, at der ligger
stabile og konstaterbare fakta bag, og dels at registreringen opfylder et praktisk formål. Har registreringen
ikke et praktisk formål, så bør staten slet ikke registrere køn.
Den offentlige registrering af køn er primært relevant i forhold til sundhedsvæsnet, hvor undersøgelser og
behandlingsformer kan variere efter køn. I visse dele af retsvæsnet, eksempelvis krænkelsessager, spiller
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køn en rolle, og desuden bruges køn ofte, når man skal lave offentlige statistikker over løn, levealder,
kriminalitet og meget andet, hvor der ikke er lighed mellem kønnene.
Især i forhold til sundhedsvæsnet vil det altid være relevant med en registrering af det biologiske køn.
Moderne forskning gør det mere og mere klart, at det rent medicinsk er vigtigt at se på patientens biologiske
køn, når man vælger behandling. I de øvrige sammenhænge er biologisk køn mindst lige så relevant som
oplevet køn.
Biologisk køn er i modsætning til oplevet køn både stabilt og objektivt defineret. Det er umiddelbart
konstaterbart, og det giver de oplysninger, samfundet har behov for. Oplevet køn derimod kan ændre sig,
og det opfylder ikke formålet med at registrere køn. Derfor er biologisk køn rent praktisk et bedre valg end
oplevet køn i den offentlige registrering.
For det andet bygger idéen om kønsskifte på en ideologisk virkelighedsforståelse, der er stærkt
problematisk. Det er en forståelse, der siger, at virkeligheden formes af vores opfattelse af den, og at vi
derfor kan ændre den, hvis vi ikke synes om den. Derfor er det vigtigere, hvilket køn man selv oplever, man
er, end hvilket køn man objektivt set er.
For det første er denne virkelighedsforståelse farlig, fordi den relativiserer stort set alt. Intet er indiskutabelt
sandt i sig selv, hvis vi mener noget andet, og selvom det er svært at forestille sig Folketinget vedtage, at
mennesker kan anerkendes som katte, eller at man kan få lov at ændre sin alder, hvis man ikke trives med
den, er der intet i vejen for, at samme logik kan føre os dertil. Når først den objektive virkelighed har mistet
sin værdi, er der ingen stabile pejlemærker tilbage.
For det andet er den også forkert. Det har på det seneste også et år med Covid-19 vist os. Uanset hvad vi
måtte beslutte eller ønske, er vi underlagt virkeligheden og må indrette os efter den, hvad enten det er
bekvemt eller ej. Det gælder i alle livets forhold.
Virkeligheden er, at det biologiske køn er uforanderligt, og det er meningsløst at lovgive imod virkeligheden. I
stedet skal Folketinget lovgive inden for virkeligheden og sikre, at der er meningsfulde love. Samtidig skal
Folketinget sikre rammerne for, at der både i sundhedsvæsnet og i samfundet generelt er plads til de
mennesker, der er utilpasse med deres biologiske køn, så de med mindst mulig gene eller lidelse kan leve
med deres biologiske køn, som det er.
-----I den offentlige debat er der nogle spørgsmål til og indvendinger imod de tanker, der ligger til grund for dette
borgerforslag. Resten af bemærkningerne er derfor korte svar på en række af disse indvendinger:
Indvending: Køn er ikke binært, men et spektrum. Der er mange køn.
Selvom denne påstand ofte bliver fremført, er der endnu ingen, der har fremlagt eksempler på andre køn
end mand og kvinde, sådan at de faktisk kan defineres. I stedet fremlægges forskellige måder at protestere
mod den binære kønsopfattelse på, men ingen af disse kønsopfattelser eller -identiteter har fysiske eller
mentale kønskarakteristika, der kvalificerer dem til at være selvstændige køn.
Hvis påstanden om køn som et spektrum skal tages for pålydende, er konsekvensen også, at alle
mennesker ligger et sted på dette spektrum og er en mellemting mellem mand og kvinde.
Mand og kvinde er i modsætning til denne opfattelse to køn, hvor der på hvert enkelt psykisk karakteristikum
og til en vis grad også på de fysiske karakteristika er et overlap. Alle mænd er ikke højere end alle kvinder,
men mænd er generelt højere end kvinder, og alle kvinder er ikke mere empatiske end alle mænd, men
kvinder er generelt mere empatiske end mænd.
Indvending: Det er videnskabeligt bevist, at nogle mennesker er født i den forkerte krop.
Nej, det er det ikke. Det er veldokumenteret, at nogle mennesker oplever, at de er født i den forkerte krop,
såkaldt kønsdysfori. Et videnskabeligt bevis kræver fastsatte definitioner at arbejde ud fra, og så længe der
ikke findes en ikke-biologisk definition på mand og kvinde, er det ikke muligt at bevise, at en given person i
en given krop har det modsatte køn af kroppen. Ønsker man at definere køn ikke-biologisk, må første skridt
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derfor være at fremlægge et udkast til en alternativ definition på hvert køn.
Indvending: Det ændrer jo ikke noget på dit køn, at en anden får lov at skifte sit.
Det er selvfølgelig i princippet sandt, men samtidig er det også en skæv indvending, for indvendingen
fokuserer på det individuelle plan, mens betydningen er på det generelle plan. Betydningen af kønsskifte er
en ændring i forståelsen af, hvad køn er. Når det bliver muligt for mennesker at skifte køn, skifter
betydningen af ordene ”Mand” og Kvinde”, og der er ikke bare tale om nuancer. Fra at være objektivt
defineret på baggrund af genetik og anatomi, sådan som dette borgerforslag hævder, bliver betydningen af
”Mand” og ”Kvinde” i stedet udefinerbar og subjektiv, for køn afgøres af den enkeltes egen oplevelse.
Det er derfor ikke sandt, at det ikke påvirker mit køn, at en anden får lov at skifte sit. Kønsskifte ændrer
selve kønsopfattelsen, og når den enkelte derefter siger: ”Jeg er en mand” / ”Jeg er en kvinde”, er udsagnet
dybest set tomt og meningsløst, for ingen ved, hvad ordene betyder.
Indvending: På engelsk skelner man mellem Sex (biologisk køn) og Gender (oplevet køn). Den forskel
overser dette borgerforslag.
Tværtimod. Dette forslag er netop opmærksom på den forskel, men hvor kønsskifte bygger på den
antagelse, at oplevet køn overtrumfer biologisk køn, bygger dette forslag på den forståelse, at biologisk køn
er den eneste meningsfulde måde at tale om køn på. Det skyldes for det første, at der ikke er nogen objektiv
skelnen mellem forskellige oplevede køn, hvor kønnet kan fastslås ud fra nogle kriterier, der er enighed om.
For det andet er det i de situationer, hvor køn har reel betydning, altid det biologiske køn, der er vigtigt. Det
gælderfor eksempel i omklædningsrummet, i sport og i sundhedsvæsnet.
I de situationer, hvor oplevet køn er vigtigt for andre end personen selv, bliver kønnet reelt en indordning
under et kønsrollemønster, man normalt ville bekæmpe, i stedet for at blive en frisætning.
Indvending: Hvad så med de interkønnede? Kommer de ikke i klemme?
Interkønnede har enten kønskarakteristika fra begge køn eller mangelfulde karakteristika fra det ene. Til
forskel fra transkønnede bygger tvivlen om deres køn på biologiske faktorer. Selvom de mest ekstreme bud
siger, at der er 1,7% interkønnede, er det kun en lille del af disse, der har betydelige problemer med at finde
sig til rette i det ene køn, og en del ved slet ikke, at de teknisk set kan anses for interkønnede.
At være interkønnet er ikke et køn i sig selv, men der er enkelte mennesker, hvor det hverken er
meningsfuldt at klassificere dem som mand eller kvinde, og for dem skal der være gode løsninger. Det er
således ikke forslagets hensigt at forhindre, at reelt interkønnede eksempelvis kan markeres som
interkønnede i deres pas eller lignende. Selve betegnelsen ”Interkønnet”, altså imellem køn, tager
udgangspunkt i, at der er køn, som man kan være imellem.
Indvending: Betyder det, at kønsskifteoperationer skal forbydes?
Nej. Der kan være sjældne tilfælde, hvor personer lider af så alvorlig og langvarig kønsdysfori, at en
operation er det mindste onde, hvis de skal hjælpes til at leve med deres egen krop. Dette vil ikke ændre
deres køn, men det vil give dem et kønsudtryk, de kan leve med.

Forslag stillet af

Kontaktoplysninger

Søren Stidsen
Danmark Aarhus

sorenstidsen@gmail.com

Medstillere

Kontaktoplysninger

Søren Mogensen
Albertslund

spaette@hotmail.com
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Jes Asmus Jessen
Odense
Mads Dahl Mølgaard Madsen
Ringkøbing-Skjern

jes.a.jessen@gmail.com

Hans Martin Jefsen
Tønder

316@bbsyd.dk

messiahtool@ymail.com
20159098

Aksel Kambsskarð Berg
Torshavn
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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.

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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