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Orientering om tildeling af undersøgelsen af datahåndtering 

Justitsministeriet har gennemført et udbud af den eksterne undersøgelse af 

datahåndtering hos politiet og anklagemyndigheden, som Retsudvalget se-

nest blev orienteret om den 12. april 2019. Justitsministeriet modtog den 8. 

maj 2019 tilbud fra tre leverandører, hvorefter evalueringen af tilbuddene 

blev påbegyndt. 

På baggrund af den gennemførte tilbudsevaluering er undersøgelsen den 26. 

september 2019 tildelt til PricewaterhouseCoopers. 

Tildelingen af undersøgelsen blev forsinket blandt andet på grund af udskri-

velsen af folketingsvalget og den efterfølgende regeringsdannelse. Derud-

over har der vist sig behov for at afklare de overordnede snitflader mellem 

undersøgelsen af datahåndtering og de aktiviteter, som jeg har igangsat som 

følge af teledata-sagen. Det gælder eksempelvis det review af opbevaring 

og behandling af tekniske efterforskningsmidler og beviser i politiets og an-

klagemyndighedens systemer, som jeg har iværksat, jf. mine breve til Rets-

udvalget af 3. oktober 2019 (Alm. del – Bilag 9) og 2. juli 2019 (Alm. del – 

Bilag 2). 

Det er min klare opfattelse, at der er behov for at få bedre styr på politiets 

og anklagemyndighedens håndtering af data. Undersøgelsen skal således ses 

i det lys, at det for mig er helt afgørende, at borgerne kan have tillid til, at 

myndighederne håndterer data korrekt og sikkert. 

Der er tale om en ganske omfattende undersøgelse, som blandt andet inde-

bærer en kulegravning af mere end 400 it-systemer. Ligeledes vil undersø-

gelsen have fokus på data, der ikke er lagret i systemerne, men f.eks. be-
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handles på eksterne lagringsmedier såsom servere. Endelig vil undersøgel-

sen indebære en omfattende afdækning af medarbejdernes praktiske hånd-

tering af data i det daglige arbejde.

Undersøgelsesarbejdet forventes afsluttet inden udgangen af 1. kvartal 

2021. 

Nick Hækkerup

/

Jakob Lundsager
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