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Statsministerens besvarelse af spørgsmål nr. 47 (REU alm. del). Spørgsmå-
let er stillet efter ønske fra Josephine Fock (ALT). 

 

Spørgsmål nr. 47: 
 
”Vil ministeren oplyse, om Statsministeriet i foråret 2016 fortalte Tibetkommissionen 
om eksistensen af slettede e-mails og mailkonti i ministeriets backupsystemer m.m., og 
vil ministeren i afkræftende fald oplyse, hvordan Tibetkommissionen skulle vide, at 
Statsministeriet lå inde med backup af slettede mails og slettede mailkonti, når Stats-
ministeriet telefonisk den 28. april 2016 ”overfor kommissionen oplyste, at ministeriet 
ikke er i besiddelse af yderligere materiale af relevans for kommissionen, og at rele-
vant mailkorrespondance allerede var afleveret til kommissionen”, jf. svar på REU 
alm. del – spørgsmål 671 (2017-18)?” 
 
 

Svar: 
 
Statsministeriet har tidligere besvaret en række spørgsmål fra Folketingets Retsudvalg 
om ministeriets udlevering af materiale, herunder e-mails, til Tibetkommissionen. Der 
henvises i den forbindelse til Statsministeriets bidrag til justitsministerens besvarelse 
af 22. maj 2018 af spørgsmål nr. 671 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg, Statsmi-
nisteriets besvarelse af 22. juni 2018 af spørgsmål nr. 797 (Alm. del) fra Folketingets 
Retsudvalg og statsministerens besvarelse af 21. september 2018 af samrådsspørgsmål 
BC (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg. I forlængelse af samrådet har Statsministe-
riet med besvarelsen af 26. september 2018 af spørgsmål nr. 1166 (Alm. del) fra Fol-
ketingets Retsudvalg oversendt statsministerens talepapir fra samrådet til udvalget. De 
omtalte besvarelser vedlægges. 
  
Statsministeriet kan henvise til de pågældende besvarelser, hvor den metode, Statsmi-
nisteriet fulgte ved fremsøgning af materiale til brug for Tibetkommissionens undersø-
gelse, er nærmere beskrevet. 
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Som det fremgår af de nævnte besvarelser, oplyste Statsministeriet i detaljer over for 
Tibetkommissionen, hvordan Statsministeriet havde fremsøgt materiale, herunder e-
mails. Det fremgik således tillige indirekte heraf, hvilke skridt Statsministeriet ikke 
havde taget for at fremsøge materiale til kommissionen. Statsministeriet ses dog ikke 
at have gjort Tibetkommissionen særskilt opmærksom på, hvilke skridt Statsministeri-
et ikke havde taget for at fremsøge materialet, herunder eksempelvis at gennemgå 
backupsystemer eller lignende.  
 
 
 

Med venlig hilsen 
 
 
 

Lars Løkke Rasmussen 


