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Indfødsretsudvalget 
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1240 København K 

Orientering til Folketingets Indfødsretsudvalg om undersøgelsen af samspillet 

mellem reglerne om sletning af oplysninger i Det Centrale Kriminalregister og 

reglerne om karens eller udelukkelse i cirkulæreskrivelsen om naturalisation 

 

1. Udlændinge- og integrationsministeriet oplyste den 13. december 2019 ved 

besvarelsen af spørgsmål nr. 48 (alm. del) fra Indfødsretsudvalget, at Udlændinge- 

og Integrationsministeriet i samarbejde med Justitsministeriet i efteråret 2018 

havde iværksat en undersøgelse af samspillet mellem reglerne om sletning af op-

lysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret) og reglerne om ka-

rens eller udelukkelse i cirkulæreskrivelsen om naturalisation, idet reglerne ikke 

ses at være opbygget efter en indbyrdes fuldt ud overensstemmende systematik. 

 

I forbindelse med besvarelsen af spørgsmålet oplyste ministeriet endvidere, at det 

som en del af undersøgelsen bl.a. vil blive analyseret, om det er muligt eventuelt 

at trække oplysninger til brug for sager om indfødsret fra andre systemer end 

Kriminalregisteret, og at undersøgelsen forventedes at være færdig medio 2020. 

 

2. Der foreligger på nuværende tidspunkt endnu ikke en endelig afklaring af, 

hvordan udfordringerne med den indbyrdes uoverensstemmende systematik kan 

løses, herunder om – og i givet fald i hvilket omfang – oplysningerne eventuelt kan 

trækkes fra andre systemer end Kriminalregisteret.  

 

Justitsministeriet har oplyst, at Rigspolitiet som led i undersøgelsen af muligheden 

for at trække oplysninger fra andre systemer end Kriminalregisteret bl.a. har iden-

tificeret udfordringer af databeskyttelsesretlig karakter. Disse udfordringer har 

givet anledning til yderligere overvejelser, som endnu ikke er tilendebragt. Rigspo-

litiet forventer at færdiggøre overvejelserne umiddelbart efter sommerferien. 

 

3. Når resultatet af Rigspolitiets igangværende undersøgelse foreligger, vil 

Justitsministeriet drøfte resultatet med Udlændinge- og Integrationsministeriet.  

 

Når disse drøftelser er afsluttede, vil Indfødsretsudvalget blive orienteret. 
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