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Spørgsmål nr. 221 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Kan ministeren i tilknytning til ”Orientering om Rigsadvokatens og Rigs-

politiets seneste tiltag i teledatasagen” af 30. august 2019, konkretisere, 

hvilke eksterne konsulenter, der står for at udarbejde undersøgelse af poli-

tiets brug og behandling af teledata, som forventes gennemført inden udlø-

bet af september 2019, og hvorledes disse konsulter er udvalgt?”

Svar:

Justitsministeriets har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en 

udtalelse fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende:

”Rigspolitiet kan oplyse, at det er revisions- og konsulenthuset 

Deloitte med underleverandører, der er indgået aftale med om 

den eksterne undersøgelse af politiets brug og behandling af te-

ledata.

Rigspolitiet har i forbindelse med udvælgelsen lagt vægt på, at 

Deloitte er et velrenommeret revisions- og konsulenthus, og at 

Deloitte hurtigt har kunnet stille den fornødne kapacitet og de 

fornødne kompetencer til rådighed, som løsning af opgaven in-

den for en meget stram tidsramme forudsætter, herunder særligt 

revisionsmæssige og tekniske kompetencer, solid indsigt i tele-

branchen og teledata, i straffesagsbehandlingen og i udenland-

ske erfaringer med anvendelse af teledata i straffesager. 

Der er ikke gennemført et udbud forud for indgåelsen af kon-

trakten med Deloitte. Det skyldes, at tungtvejende hensyn til 

borgernes retssikkerhed tilsagde, at den eksterne undersøgelse 

blev iværksat så hurtigt som muligt. Det bemærkes i den forbin-

delse, at undersøgelsen blev iværksat i forbindelse med Rigsad-

vokatens indførelse at et midlertidigt stop for brug af teledata 

som bevis under hovedforhandlinger og som grundlag for vare-

tægtsfængsling og opretholdt anholdelse. Det bemærkes endvi-

dere, at undersøgelsen er iværksat for hurtigst muligt at skabe 

tilstrækkelig klarhed over de fejl, fejlkilder og usikkerhedsmo-

menter, som er forbundet med brug af teledata, så teledata igen 

kan anvendes af anklagemyndigheden som bevis i straffesager 

og som grundlag for varetægtsfængsling og opretholdt anhol-

delse.”
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