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Spørgsmål nr. S 3670 fra medlem af Folketinget Dennis Flydtkjær 

(DF): 

”Mener ministeren, at det er en tilfredsstillende erstatning, som 
Rigspolitiet har fået for det fejlslåede IT-system POLSAG, 
hvor der kun tilbagebetales 40 mio. kr., selvom systemet har 
kostet staten op imod en halv mia. kr.?”

Svar:

Regeringens beslutning om at opgive POLSAG-projektet blev truffet på 

baggrund af en ekstern undersøgelse, som på grundlag af grundige tekni-

ske analyser anbefalede, at projektet blev stoppet. 

Jeg udtalte i den forbindelse, at regeringen har truffet beslutningen fordi, 

det samlet set er det rigtige og økonomisk mest ansvarlige at gøre. Jeg slog 

også fast, at det er dybt frustrerende at måtte opgive et projekt, der er brugt 

så meget tid og så mange penge på, men at vi måtte erkende, at statens tab 

på projektet ville blive endnu større, hvis det fik lov til at fortsætte.

Ved fortroligt aktstykke G af den 1. februar 2012 anmodede jeg om Fi-

nansudvalgets tilslutning til, at Rigspolitiet fik mandat til forinden opsigel-

sen af kontrakten at søge at indgå aftale med CSC med henblik på at opnå 

det bedst mulige økonomiske resultat. Aktstykket blev tiltrådt af Finans-

udvalget den 23. februar 2012 med en bemærkning om, at ”Finansudvalget 

understreger og tilskynder til, at ministeren skal gøre, hvad der er muligt 

for at varetage statens interesser bedst muligt i den foreliggende sag, her-

under også såfremt dette inkluderer en eventuel retssag”.

På den baggrund er der nu indgået forlig mellem Rigspolitiet og CSC 

Danmark A/S. Jeg har ved brev af den 25. juni 2012 orienteret Finansud-

valget om forligsresultatet. 

Rigspolitiet har i forhandlingerne med CSC haft juridisk assistance fra 

Kammeradvokaten. Det er Kammeradvokatens anbefaling, at forligsaftalen 

tiltrædes, da det er Kammeradvokatens vurdering, at staten ikke kan opnå 

et bedre resultat i tilfælde af, at der gennemføres en retssag mod CSC.  

Som det fremgår af orienteringen, finder Justitsministeriet og Rigspolitiet, 

at der er tale om en tilfredsstillende aftale, der ligger inden for den økono-

miske ramme i det aktstykke, som blev tiltrådt af Folketingets Finansud-

valg.  


