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I forbindelse med sagen om hackerangrebet mod CSC iværksatte Rigspoli-

tiet en undersøgelse af, om CSC som driftsleverandør har levet op til de 

kontraktsmæssige forpligtelser vedrørende de aftalte sikkerhedsforhold. 

 

I min besvarelse af 12. december 2014 af spørgsmål nr. 232 (Alm. del) fra 

Folketingets Retsudvalg tilkendegav jeg, at jeg ville orientere Retsudvalget 

om udfaldet af Rigspolitiets undersøgelse, når denne var tilendebragt. 

 

Rigspolitiet har den 7. maj 2015 orienteret Justitsministeriet om udfaldet af 

undersøgelsen. Rigspolitiet har i den forbindelse oplyst følgende: 

 

”Rigspolitiet kan oplyse, at revisionsfirmaet Pricewaterhouse-

Coopers (PWC) på foranledning af Rigspolitiet har gennemført 

en sikkerhedsvurdering af CSC. 

 

Rigspolitiet har herefter i samarbejde med Kammeradvokaten 

gennemgået sikkerhedsvurderingen, som et led i en civilretlig 

undersøgelse af de kontraktuelle forhold og den kontraktuelle 

opfyldelse i relation til CSC’s drift af Rigspolitiets systemer. 

Rigspolitiet modtog Kammeradvokatens argumentationspapir 

den 27. marts 2015. 

 

Det er Kammeradvokatens samlede vurdering, at der kan ar-

gumenteres for, at PWCs sikkerhedsvurdering kan udgøre et 

muligt grundlag for at rejse krav overfor CSC som driftsleve-

randør, da CSC vurderes ikke at have opfyldt alle sine kon-

traktmæssige forpligtelser.  
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Rigspolitiet kan oplyse, at man vil indlede forhandling med 

CSC, hvor Rigspolitiet vil stille krav om økonomisk kompen-

sation for problematiske sikkerhedsforhold og manglende 

overholdelse af kontrakten, hvis der under forhandlingen viser 

sig at være grundlag for dette. Forhandlingen skal også med-

virke til fortsat at øge CSC’s fokus på styring af sikkerheden 

generelt. 

 

Det kan endvidere oplyses, at Rigspolitiet har taget forbehold 

for at kunne rejse en voldgiftssag mod CSC, såfremt forhand-

lingerne med CSC ikke forløber tilfredsstillende. Det bemær-

kes i den forbindelse, at Rigspolitiet har indgået en aftale med 

CSC for at sikre sig, at der ikke sker forældelse af Rigspolitiets 

mulige krav.  

 

Der er på det foreliggende grundlag ikke fundet anledning til at 

indlede en strafferetlig forfølgning mod CSC.” 

  

 

Med venlig hilsen 

 

 

Mette Frederiksen 


