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Spørgsmål nr. 867 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Vil ministeren i forlængelse af besøget hos Rigspolitiet den 17. 

januar 2020, give en status for politiets teknik til bestemmelse 

af fingeraftryk og anvendelse af teledata, herunder om der er res-

sourcer og teknik m.v., som politiet ikke er i besiddelse af og 

efterspørger?”

Svar:

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en 

udtalelse fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende:

”For så vidt angår status for politiets teknik til bestemmelse af 

fingeraftryk kan Rigspolitiet generelt oplyse, at der løbende sker 

en teknologisk udvikling af det udstyr, som kan anvendes til be-

stemmelse af fingeraftryk. 

Rigspolitiets Nationalt Kriminalteknisk Center (NKC) er gene-

relt i besiddelse af tidssvarende udstyr i forhold til sikring og 

fremkaldelse af fingeraftryksspor. Rigspolitiet foretager lø-

bende på tværs af organisationens opgavevaretagelse vurderin-

ger og prioriteringer i forhold til muligheder og behov for an-

vendelse af nyt og videreudviklet kriminalteknisk udstyr.

For så vidt angår anvendelsen af teledata, kan Rigspolitiet op-

lyse, at den foranalyse, der er udarbejdet for på kort sigt at sta-

bilisere driften af den nuværende tekniske løsning til håndtering 

af historiske teledata, er afsluttet. Opgradering og stabilisering 

af visse tekniske elementer i den samlede løsning er allerede 

gennemført, mens andre planlægges gennemført i den kom-

mende tid. Rigspolitiet vurderer at have de kompetencer, der 

skal til for at kunne gennemføre de initiativer, der er nødvendige 

i forhold til på den korte bane at sikre driften vedrørende poli-

tiets anvendelse af teledata.

Anskaffelse af en teknisk løsning og specialudstyr, der på lang 

sigt kan sikre driften vedrørende anvendelsen af teledata, afven-

ter udarbejdelse af en foranalyse og afklaring af finansieringen 

af det samlede projekt. Det er Rigspolitiets vurdering, at den 

langsigtede løsning, der forventes at omfatte nyt specialudstyr 

samt ny teknisk infrastruktur og software, vil kræve indhentelse 

af specialkompetencer samt efteruddannelse af Rigspolitiets 

medarbejdere.”
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