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Folketingets Retsudvalg
Christiansborg

Statsministerens besvarelse af spørgsmål nr. 359 (REU alm. del). Spørgsmålet er
stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen (V).
Spørgsmål nr. 359:
”Statsministeren bedes oversende alle telefonnotater, beredskaber, korrespondance
m.v. i sagen om aflysning af Retsudvalgets besøg på Christiania, der findes i Statsministeriet.”
Svar:
Justitsministerietudsendte den 19. november 2013 en udtalelse vedrørende Retsudvalgets besøg på Christiania. Statsministeriet fik tidligere samme dag til orientering tilsendt to udkast til denne udtalelse, som vedlægges. Endvidere vedlægges oversendelsen af den endelige udtalelse.
Justitsministeriet besvarede den 9. december 2013 en række spørgsmål fra Folketingets Retsudvalg vedrørende bl.a. Retsudvalgets besøg på Christiania. Statsministeriet
fik om aftenen den 9. december 2013 tilsendt kopi af svarene.
Justitsministeriet fremsendte desuden aftenen før samrådet den 10. december 2013,
som bl.a. omhandlede aflysningen af Retsudvalgets besøg på Christiania den 29. februar 2012, et udkast til justitsministerens tale ved samrådet. Mail samt udkast til tale
vedlægges.
Statsministeriet har endvidere i perioden fra den 19. november og frem udarbejdet forskellige beredskaber mv. til statsministeren til brug for besvarelse af spørgsmål om
sagen, herunder til brug for den mundtlige besvarelse af spørgsmål nr. S 622, som siden blev trukket tilbage. I den forbindelse har Statsministeriet modtaget bidrag og bemærkninger fra Justitsministeriet. Jeg ønsker af principielle årsager ikke at udlevere

-2disse dokumenter, da der er tale om interne dokumenter eller dokumenter udvekslet
som led i regeringens interne samarbejde i forbindelse med udarbejdelse af materiale
til statsministeren.
Statsministeriet forstår i øvrigt spørgsmålet således, at det ikke omfatter dokumenter
vedrørende den undersøgelse af de relevante embedsmænds rolle, som blev iværksat i
forbindelse med den nuværende justitsministers tiltræden.
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