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Spørgsmål nr. 432 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Vil ministeren – idet ministeren på samrådet om teledata-sagen 

den 28. november 2019 anerkendte, at ministeren burde have 

været informeret tidligere - angive præcis, hvornår det burde 

være sket, f.eks. den 2. april eller den 26. april 2019?”

Svar:

Som jeg har oplyst i mit brev af 3. oktober 2019 til Folketingets Retsudvalg 

(Alm. del. – Bilag 9), fremgår det af rigspolitichefens og rigsadvokatens 

overvejelser om sagen, at de første orienteringer af Justitsministeriets de-

partement fra Rigspolitiets side ikke var fyldestgørende eller entydige, da 

der her bl.a. ikke var overblik over problemets omfang og de mulige konse-

kvenser.

Det ændrer imidlertid ikke på, at departementet på et tidligere tidspunkt 

burde have udvist større initiativ i forhold til at sikre tilstrækkelig fremdrift 

i myndighedernes afklaring af sagen. Departementet burde desuden på et 

tidligere tidspunkt have taget direkte kontakt til Rigsadvokaten i stedet for 

alene at basere sig på oplysninger fra Rigspolitiet. Det forløb forventer jeg, 

at departementet lærer af.

Hvis departementet havde vidst det, vi ved i dag, er det min klare forvent-

ning, at sagen var blevet håndteret anderledes.  

Det betyder, at hvis departementet fra starten havde forstået, hvor alvorlig 

sagen var, mener jeg, at den daværende minister burde have været oriente-

ret med det samme.
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