
Slotsholmsgade 10

1216 København K.

T +45 7226 8400

F +45 3393 3510

www.justitsministeriet.dk

jm@jm.dk

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 1163 (Alm. del), som Folketin-

gets Retsudvalg har stillet justitsministeren den 8. april 2020. Spørgsmålet 

er stillet efter ønske fra Karina Lorentzen Dehnhardt (SF). 

Nick Hækkerup

/

Jakob Lundsager

 

Folketinget Retsudvalget

Christiansborg

1240 København K

DK Danmark
Dato: 24. april 2020

Kontor: Koncerndigitaliseringsenheden

Sagsbeh: Emil Sølver Rehling

Sagsnr.: 2020-0030-4031

Dok.: 1462906

Retsudvalget 2019-20
REU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 1163 

Offentligt



2

Spørgsmål nr. 1163 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Vil ministeren kommentere på, om det er korrekt, at nogle af 

de konsekvenser som forsvarsadvokaterne udpeger i artiklen 

bragt i Politiken den 7. april 2020: ”Ny bommert kan føre til 

erstatningskrav: »Jeg er målløs over, at vi nu ser endnu en al-

vorlig datafejl i politiet«”, kan være sandsynlige scenarier?”

Svar:

1. Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en 

udtalelse fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende:

”Det er efter Rigspolitiets vurdering ikke på nuværende tids-

punkt muligt at vurdere, om de fejlagtige registreringer i 

POLSAS har en karakter eller har ført til dispositioner over for 

de berørte personer, der kan danne grundlag for, at der ydes er-

statning eller godtgørelse til de pågældende.

Det er dog Rigspolitiets umiddelbare vurdering, at alene det for-

hold, at en person uberettiget har været tilknyttet en sag i 

POLSAS, ikke i sig selv kan udgøre grundlag for udbetaling af 

godtgørelse eller danne grundlag for, at der ydes erstatning. 

Rigspolitiet har nedsat en arbejdsgruppe, der skal gennemgå alle 

de berørte sager bl.a. med henblik på at afklare, om fejlene har 

haft konsekvenser for de berørte personer. Arbejdsgruppen vil 

sikre, at de berørte personer vil blive orienteret i overensstem-

melse med de databeskyttelsesretlige regler. 

Hvis det som led i denne sagsgennemgang kan konstateres, at 

en fejlregistrering konkret har ført til en eller flere dispositioner 

over for en person, vil det principielt kunne bevirke, at den be-

rørte person kan ansøge om godtgørelse eller erstatning for 

egentlige økonomiske tab i den forbindelse.”

2. Jeg har den 7. april 2020 anmodet Rigspolitiet om en redegørelse i sagen. 

Redegørelsen skal blandt andet belyse konsekvenserne for de berørte perso-

ner, herunder fejlagtig registrering af personer i kriminalregisteret. 

3. Jeg vil orientere Retsudvalget nærmere om sagen samt om resultaterne af 

politiets oprydningsarbejde, når Rigspolitiets redegørelse er klar. 
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