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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
Herlufsholm retsopgør NU
Id: FT-11451

Forslag
En UNDERSØGELSESKOMMISSION eller lignende bør omgående nedsættes
da
det i høj grad er af
"almenvigtig betydning" *
Et parallelsamfund er og bliver et parallelsamfund, og høre ikke hjemme i en retsstat, en stat i staten, hvor
de svage der er blevet mobbet, krænker, ydmyget, seksuelt krænket sågar mindreårige voldtaget, straffrit i
årtier.
For
At opretholde danske retsstatens legitimitet, grundloven, de danske love og de af Danmark tiltrådte
konventioner.
Grundet:
Det har foregået i årtier, samtidig med Myndighedernes passivitet.
Tids ramme
Undersøgelseskommissionen bør gå helt tilbage i tiden til hvor der stadig er nulevende ofre.
Bør blandt andet omfatte:
Herlufsholm skole / kostskole og Gods samt fond, Forstandere. rektorer, bestyrelsesmedlemmer, lærer,
læger, sygeplejersker, ansatte, Tillidshverv mf. medlemmer og offentlige myndigheder. private og juridiske
personer og ansatte.
Såvel strafferetlige aspekter, samt analyse af de strukturelle mekanismer der har faciliteret det.
Specielt forhold vedr. de anerkendte forskere og sagkyndige der ved at sidde i bestyrelsen og/eller arbejder
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for/med Herlufsholm og derved blåstemplet Herlufsholm, der bør tilfalde et skærpet ansvar.
Undersøge retssagerne der har været, hvor de har fremstået som mock trails.
Ikke mindst kortlægge evt. sammenhæng imellem overgrebene og donationer til Herlufsholm skole og Gods
og Herlufsholm fonden
Kortlægge Herlufsholms afstraffelser og/eller mangel på samme af gerningsmænd og afstraffelse ofre der
påberåbte overgrebene.
Kortlægge Herlufsholms kvinde og socialklasse syn.
Kortlægge hvorvidt der er brug for ændringer indenfor strafferetspleje, politi, anklagemyndighed og
domstolene.
På Herlufsholm og udenfor.
Formål:
Kommissions rapport/beretning eller lignede af faktum med konklusioner mv
Danne grundlag for et efterfølgende strafferetligt retsopgør.
Undgå og forebygge fremtidige stater i staten, parallelsamfund.
Se venligst uddybning af borgerforslag i bemærkningerne. **

Bemærkninger til forslaget
Del I Bemærkninger og forklaring
Del II **Uddybning af Borgerforslag
Del I
Bemærkninger og forklaring
Herlufsholm
”Det kun en offentlig tsunami af opmærksomhed, som har en chance for at ændre det.”
”Et parallelsamfund er og bliver et parallelsamfund, og høre ikke hjemme i en retsstat.”
Selve systemet at uddanne Elitens børn under doktrinen Survival of the fittets, den stærkes ret kræver
casual damage for at opnå resultatet survivalist, ofre som dem i tv2-dokumetaren, det er prisen at have en
top elite skole, der operer efter disse principper, Det er urinstinkter der skal vækkes og formes. Herlufsholm
ideologi i dag er Chicago/wall Streets i 3. potens, helt ude af kontrol, survival of the fittets, i den mest
dyriske form, dyrket helt ud i ekstremismen, vor danske elitens bibel, dem fra tv2 dokumentaren
”Herlufsholms Hemmeligheder”, er i deres agenda bare casual damage. Dem der ikke kunne tåle mosten
og ikke høre hjemme i eliteklubben, og det er det mest naturlige i denne doktrin at det er dem der forlader
Herlufsholm.
Præfekter (Fagging, fag-master / præfekt, fags) er direkte modstrid med adelige (uradelige) dyder, og så
først dagens lys med Hobbbes uhyret Leviathan, enevælden og den efterfølgende brevadel, Præfekter
(embedsmænd) tildeles suveræn magt af skolens ledelse udenfor klasseværelset, og der fordres ubetinget
tavshed, lydighed, underkastelse for optagelse i elite klubben, Dem der ikke følger det ved for eksempel at
bryde tavsheden (udenforstående og myndigheder), bliver sanktioneret, i sidste ende af skolen bortvist.
Præfektsystemet er i dag et udtryk for elitens system magtopfattelse, og hvordan man uddanner
ungemennesker til at indgå i dette. Omnipotent magt til 3. G / præfekter der ydmyger, misbruger, krænker
og voldtager. Man opdrager børnene til at være predators, og metoden er uhyre effektiv. Psykologien er den
samme som når et misbrugt barn bliver misbrugeren / krænkeren som voksen. Man lærer på Herlufsholm
at acceptere misbruget bide tænderne sammen og drømme om den dag man har al magten, den
omnipotente drøm, ja og når man så når 3. G / præfekt, får magten, ja så slår den latente i os alle iboende
omnipotente psykose ind***. Da reality testning er fraværende, problemet når sekter, skoler og religioner
kan ved deres indflydelse opbygge stater i stater, uden reel kontrol og retsforfølgelse fra myndighedernes
side.
Nå, der nok nogle der siger ”men voldtægter”. Piger har ikke altid gået på Herlufsholm, da de kom ind 1966,
indtog de en plads som legitimt seksuelt bytte (da homoseksualitet var illegitimt i tidsånden), i
overensstemmelse med ovenstående, elitens syn, magtens, den omnipotente, brug dit køn, bid misbrug og
krænkelser i dig så kommer din dag også på toppen (straffen for pigen der siger hun er blevet voldtaget er
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en advarse). Præfekter / Fragging har grundet den omnipotente magt uden reality testning, været forbundet
med handlinger fra præfekterne de må ses som udtryk for omnipotent / magt psykose (eks. Abu Ghraib
tortur og overgreb) medvirken (Milgram lydighedseksperimenter) adlyder den omnipotente magthaver
præfekten. Seksuelle overgreb og voldtægt er en magtdemonstration, Fragging / præfekt ordningen har altid
været tæt forbundet med homoseksuelle overgreb, allerede i 1930 anbefalede en engelsk jury at man
stoppene med Fragging / præfekter ordninger, med de kom først på retur med samfundets negative syn på
homoseksualitet i midten af forrige århundrede, Herlufsholms reaktion var at tillade piger som dagelever
1966 kostelever 1985. I slutningen af forrige århundrede blev fragging / præfekt umoderne, og er kun
praktiseret begrænset omfang i Sydafrika, Indien og i enkelte institutioner Der hylder den Neo-liberalistiske
filosofi (Wall street / Chicago), og doktrinen ligeværd i stedet for lighed, lighed alle lige, ligeværd du kan blive
præfekt, og hvis du bliver har du samme ret og omnipotent magt.
I systemet indgår eliten, wannabes og nyttige idioter, og straffen for frafaldne er de bliver Persona Non
Grata
Herlufsholm er gået fra at være de adelige dyders højborg til dette misfoster i dag.
Et parallelsamfund er og bliver et parallelsamfund, og høre ikke hjemme i en retsstat, en stat i staten, hvor
de svage der er blevet mobbet, krænket, ydmyget, seksuelt krænket sågar voldtaget, mistet mødom ved
voldtægt, også nogle langt under den seksuelle lavalder. Der har udfoldet sig en dyrisk kultur, skik med total
mangel på etik og moral, og opretholdes ved sekt, loge, bande, mafia tavsheds doktrin, hvor man dækker
over hinanden, der ikke er forenelig med Herlufsholms oprindelige om ærlige mænd.
Der er klart brug for et strafferetligt retsopgør, med de ansvarlige og gerningsmændene. Det er ikke noget
der kan og bør forsvares med tradition. Men er Danmark klar til et opgør med devisen ”TO BIG TO FALL”
Et retsopgør og undersøgelseskommission er simpelthen nødvendiggjort af Herlufsholm selv, Intet vil ske
uden.
Forstander, Rektor, elever, forældres mf. udtagelser i medierne er udtryk for groupthink og tunnelsyn og kan
derfor ikke løse opgaven.
*** Omnipotent Fantasies and the Vulnerable Self
by Carolyn S. Ellman Ph.D (Editor), Joseph Reppen (Editor)
Del II
**Uddybning af Borgerforslag
En UNDERSØGELSESKOMMISSION eller lignende bør omgående nedsættes
da
det i høj grad er af
"almenvigtig betydning" *
Et parallelsamfund er og bliver et parallelsamfund, og høre ikke hjemme i en retsstat, en stat i staten, hvor
de svage der er blevet mobbet, krænker, ydmyget, seksuelt krænket sågar mindreårige voldtaget, straffrit i
årtier.
For
At opretholde danske retsstatens legitimitet, Grundloven, de danske love og de af Danmark tiltrådte
konventioner, og vise at alle er lige, kvinder og mænd, stor som lille, elite som pøblen, rig som fattig, og at i
en retsstat noget sådant ikke er acceptabelt, og vil blive straffet før eller senere, i overensstemmelse med
loven og de gældende konventioner ratificeret af Danmark, så ofrene og pårørende kan blive hørt og få
oprejsning efter at have været op imod eliten og de indflydelses riges Fort Knox, som de har været op imod
i årtier, da disse har slået en jernring omkring Herlufsholm.
Grundet:
Det har foregået i årtier, samtidig med myndighedernes passivitet, sen igennem fingre med dette og
formodentligt dækket over det.

Side 3 af 11

FT-11451 - Herlufsholm retsopgør NU

Tids ramme
Undersøgelseskommissionen bør gå helt tilbage i tiden til hvor der stadig er nulevende ofre, da der er ingen
forældelse af voldtægt af mindreårig, samt i forhold til andre forhold kan domstolene bruge en analogi fra
retspraksis, vedr. forbrydelser der er udført af nogen der har udøvet myndighed (forældremyndigheden)
over barnet, som sker når barnet opholder sig på Herlufsholm. Derudover har nulevende ofre legitim ret til
at blive hørt i en retsstat. Hvilket ikke har været muligt end til dato grundet, traditioner, elitens, ansvarliges
gerningsmænds familiers -netværk og Herlufsholms traditions forpurring af det,
Bør blandt andet omfatte:
Vedrørende Herlufsholm skole / kostskole og Gods samt fond, forstandere. rektorer,
bestyrelsesmedlemmer, lærere, læger, sygeplejersker, ansatte, tillidshverv mf. medlemmer og offentlige
myndigheder, politi, anklagemyndighed, ministerier, styrelser, efterretningstjenester og deres ansatte,
private og juridiske personer og ansatte.
Såvel strafferetlige aspekter, der kan ligge til grund for strafferetlige sanktioner efterfølgende ved
domstolene, samt analyse af de strukturelle mekanismer der har faciliteret det. Der bør også være en
adfærdsvinkel med eksperter / videnskabsfolk blandt andet indenfor adfærd, sociologi, psykologi og
psykiatri der kan afdække effekten af disse mønstre, handlinger, strukturer, ideologi og traditioner, ikke
mindst langtidseffekten igennem livet af gerningsmændene og deres ofre, og om der har været
efterfølgende episoder der kan tilskrives deres ophold / tid på Herlufsholm.
Specielt forhold vedr. de anerkendte forskere og sagkyndige der ved at sidde i bestyrelsen og/eller arbejder
for/med Herlufsholm og derved blåstemplet Herlufsholm, der bør tilfalde et skærpet ansvar.
Undersøge retssagerne der har været, hvor de har fremstået som mock trails.
Ikke mindst kortlægge evt. sammenhæng imellem overgrebene og donationer til Herlufsholm skole og Gods
og Herlufsholm Fonden
Kortlægge Herlufsholms afstraffelser og/eller mangel på samme af gerningsmænd og afstraffelse ofre der
påberåbte overgrebene.
Kortlægge Herlufsholms kvinde og socialklasse syn.
Kortlægge hvorvidt der er brug for ændringer indenfor strafferetspleje, politi, anklagemyndighed og
domstolene, og om der evt. er brug for muligheden af privat påtale / tiltale / efterforskning og nævning i den
slags sager, hvor retsstaten har svigtet ofrene.
Kortlægge Herlufsholms SUS klinik / hospital rolle og procedure også Vedr. rengøring af ofre for
bevismateriale som DNA mv., aborter og prævention mm, samt advisering af rektor, damage control, hvis
forældrene ønskede at søge uvildig hjælp og gå til myndighederne.
Kortlægge smede kampagner, bagvaskelse mm. imod offer, pårørende og Whistleblowers.
Handlinger på skolen og udenfor.
Formål:
Kommissions rapport/beretning eller lignede af faktum med konklusioner mv., hvad der er foregået på
Herlufsholm de sidste mange årtier, og hvordan det har været muligt, hvordan en stat i staten, et
parallelsamfund har kunne fået lov af eksistere i årtier i en retsstat.
Klarlægge Hvordan det har været muligt, hvem der har været enablers, facilitators, bagmænd, de
bagvedliggende sociale strukturer, samt handlingsmønstre.
Kortlægge den underliggende ideologi og traditioner
Danne grundlag for et efterfølgende strafferetligt retsopgør, ved domstolene, ikke hvidvask igen igen.
Undgå og forebygge fremtidige stater i staten, parallelsamfund.
Det bør lægges til grund
Det er organiseret kriminalitet, det har de jo alle som en indrømmet, i det øjeblik de hævdede det var / er
tradition. Strukturelle forbrydelser legitimeret i tradition.
*(ref: Undersøgelseskommissioner og
parlamentariske undersøgelsesformer
Bet. nr. 1571
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Oktober 2018)

Forslag stillet af

Kontaktoplysninger

Frantz Bernhard Henrik von Bülow
Danmark København

von.bulow@outlook.dk
71403609

Medstillere

Kontaktoplysninger

Kaj Verner Pedersen
Odsherred

kajfar@gmail.dk

Antoni Hendrik Stannov
Fredensborg

toni.stannov@gmail.com
41600569

Elisa Vestergaard Bülow
København

elisa.bulow@private.dk
25687691

Niels Michael Wingreen Christensen Nielsmc.frp@gmail.com
Vesthimmerlands
Freya Øland
Silkeborg

eaoland8@gmail.com

Ali Soophezadeh
Frederiksberg

alisufidk@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.

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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