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Orientering om tilfælde af ufuldstændig sletning i politiets aflytnings-

system af kommunikation mellem mistænkte og forsvarere

1. Justitsministeriet har modtaget en redegørelse fra Rigspolitiet om, at der 

i politiets aflytningssystem er konstateret tilfælde af ufuldstændig sletning 

af aflyttet kommunikation mellem en mistænkt og dennes forsvarer (klient-

samtaler). Der blev givet en foreløbig orientering om problemstillingen på 

ordførermødet den 15. juni 2020. Rigspolitiets redegørelse vedlægges til 

Retsudvalgets orientering.

Det fremgår af redegørelsen, at Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og 

International Kriminalitet (SØIK) i maj 2020 måned rettede henvendelse til 

Rigspolitiet, idet det under et retsmøde i en konkret straffesag var blevet 

konstateret, at der ikke var sket sletning af alle klientsamtaler i sagen. SØIK 

er i forlængelse af redegørelsen kommet med en udtalelse, som ligeledes er 

vedlagt til Retsudvalgets orientering. Det fremgår bl.a. af udtalelsen, at 

SØIK som følge af den konkrete sag har indskærpet retningslinjerne i 

forhold til aflytning og sletning af klientsamtaler over for relevant personale.

På baggrund af den konkrete sag har Rigspolitiet udført en stikprøvekontrol 

af 41 anmodninger om sletning af klientsamtaler, som er modtaget i perio-

den fra den 1. januar 2017, hvor det nuværende aflytningssystem blev taget 

i brug, til primo maj 2020. Det er ved stikprøvekontrollen vist, at der er sket 

ufuldstændig sletning i knap 15 pct. af de undersøgte anmodninger.

2. Det fremgår videre af redegørelsen, at Rigspolitiet vil gennemgå samtlige 

anmodninger om sletning af klientsamtaler, som Rigspolitiets Telecenter 

har modtaget i perioden fra 1. januar 2017 til maj 2020. Gennemgangen skal 
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afdække, i hvilket omfang der er klientsamtaler, som ikke er blevet slettet. 

Det forventes, at gennemgangen er afsluttet i august 2020.

Det fremgår videre af redegørelsen, at Rigspolitiet har besluttet at iværk-

sætte en revision af proceduren for anmodning om sletning af klientsamta-

ler. Denne revision forventes at være fuldt implementeret medio juni 2020. 

Det fremgår videre af redegørelsen, at Rigspolitiet har besluttet at indføre 

en målrettet manuel kontrol med proceduren for sletning af klientsamtaler, 

som ligeledes forventes at være fuldt implementeret medio juni 2020.

Endelig fremgår det af redegørelsen, at Rigspolitiet vil foretage en gennem-

gang af arbejdsgange i relation til sletninger generelt i aflytningssystemet 

med henblik på at identificere eventuelle behov for yderligere justeringer af 

de nuværende procedurer. Gennemgangen forventes afsluttet i august 2020. 

3. Rigspolitiet og Rigsadvokaten skal desuden som led i et af de initiativer, 

som udspringer af teledatasagen, i fællesskab sikre, at der er fastsat og ef-

terleves ensartede regler for sletning af teledata i Rigspolitiet og i politik-

redsene. Der er som led i arbejdet med at udmønte initiativet nedsat en ar-

bejdsgruppe med deltagere fra Rigspolitiet og Rigsadvokaten. Arbejdsgrup-

pen har påbegyndt arbejdet med at beskrive de gældende regler for sletning 

af teledata og skal på baggrund heraf udarbejde et samlet forslag til nye in-

terne retningslinjer. Disse retningslinjer forventes implementeret i løbet af 

2020.

Rigsadvokaten har bemærket, at der som en naturlig del af dette initiativ 

også vil være fokus på at sikre, at der fremover bliver sendt sletteanmodnin-

ger til Rigspolitiet i relevant omfang.

4. Det siger sig selv, at både politiet og anklagemyndigheden skal overholde 

retsplejelovens regler, herunder de regler der skal sikre, at der er et fortroligt 

rum mellem en tiltalt og dennes forsvarer. Det har tilsyneladende ikke været 

tilfældet i en række sager. Det skal der selvfølgelig rettes op på. Derfor er 

det godt, at Rigspolitiet allerede nu har taget en række skridt til at afhjælpe 

problemet, samtidig med at der er iværksat et arbejde med at afdække pro-

blemets omfang.

Når jeg har modtaget resultatet af Rigspolitiets gennemgang af samtlige 

anmodninger om sletning af klientsamtaler modtaget i perioden fra 1. januar 

2017 til maj 2020, vil jeg vende tilbage over for Retsudvalget. 
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