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Orientering om igangsættelse af undersøgelse af datahåndtering

I forbindelse med, at jeg gennedsatte Tibetkommissionen i juni 2018, 

præsenterede jeg også planerne for en ekstern undersøgelse af data-

håndteringen hos politiet, anklagemyndigheden og PET. Undersøgel-

sen skal ses i lyset af, at det for mig er helt afgørende, at borgerne kan 

have tillid til, at der er styr på datahåndteringen hos myndighederne. 

Undersøgelsen af datahåndteringen skal derfor medvirke til at sikre, 

at myndighederne passer godt på borgernes data. Retsudvalget orien-

teres hermed om status for arbejdet med undersøgelsen.  

Forundersøgelsen, som Retsudvalget blev orienteret om den 20. de-

cember 2018, er nu gennemført, og udbuddet for undersøgelsen af da-

tahåndteringen hos politiet og anklagemyndigheden bliver offentlig-

gjort den 12. april 2019. Der vil være et selvstændigt spor for PET, 

bl.a. idet der for PET er en særlig tilsynsmyndighed i form af Tilsynet 

med Efterretningstjenesterne. 

Der er tale om en ganske omfattende undersøgelse, som vil medføre 

en gennemgang af mere end 400 it-systemer og en afdækning af den 

praktiske datahåndtering i det daglige arbejde. I den forbindelse vil 

der blive gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt medarbej-

dere hos politiet og anklagemyndigheden. 
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Det er centralt for den enkelte betjent, anklager m.v., at de har effek-

tive og gode efterforskningsredskaber, og at it-systemerne understøt-

ter arbejdet med at bekæmpe kriminalitet på bedst mulig vis. 

Undersøgelsen skal derfor samtidig være med til at sikre, at det bliver 

nemmere at passe på data og håndtere dem korrekt, eksempelvis ved 

at de it-mæssige og juridiske rammer bedre understøtter den enkelte 

medarbejders daglige arbejde. 

Afslutningsvis skal det bemærkes, at finansieringen af undersøgelsen 

afholdes inden for myndighedernes egne rammer. 

Søren Pape Poulsen
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