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Spørgsmål nr. 1182 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:  

”Vil ministeren præcisere, om der er danske databaser, som er 

relevante for politiets arbejde, men som ikke er en del af POL-

INTEL?”

Svar:

Justitsministeriet har til brug for besvarelse af spørgsmålet indhentet en ud-

talelse fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende:

”Rigspolitiet kan oplyse, at POL-INTEL er en analyseplatform 

til sammenstilling, visualisering og analyse af data.

POL-INTEL er et værktøj, politiet benytter til at overskue de 

store mængder data, som findes i politiets eksisterende indivi-

duelle it-systemer. Sammenstillingen og visualiseringen af data 

i POL-INTEL kan anvendes til at realisere et potentiale i de op-

lysninger, som politiet har. 

I POL-INTEL er der på nuværende tidspunkt udviklet integra-

tion til 11 datakilder:

 POLSAS (politiets generelle sagsbehandlingssystem)

 INDEX2, herunder EK (CPR-oplysninger, oplysninger 

om efterlyste køretøjer mv.)

 Kriminalregisteret

 Centralregisteret for Motorkøretøjer

 Våbenregisteret

 Nationalt Fotoregister

 Schengen Informationssystemet, SIS

 Interpol

 GoAml (hvidvask)

 PNR/API-data (flyrejsende)

 PED (Politiets Efterforskningsstøttedatabase)

Data fra politiets automatiske nummerpladegenkendelsessy-

stem (ANPG) samt pas- og kørekortregistrene er identificeret 

som datakilder, der bør integreres til POL-INTEL. Integration 

af systemerne beror på praktiske forhold, herunder gennemfø-

relse af et genudbud af politiets ANPG-system, som forventes 

afsluttet medio 2021.

 

En række andre datakilder er relevante emner i relation til inte-

gration til POL-INTEL, herunder teledata fra politiets indgreb i 

meddelelseshemmeligheden. 

Forud for integrationen af nye datakilder i POL-INTEL skal der 

gennemføres en detaljeret teknisk og juridisk afklaring, ligesom 

der skal gennemføres en proces for afklaring af udbudsretlige 
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forudsætninger. Integration af nye datakilder i POL-INTEL be-

ror endvidere på ressourcemæssige overvejelser.”
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