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Spørgsmål nr. 150 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: 

 

”Vil ministeren arbejde for, at alle registreringer i Det Centrale 

Kriminalregister gøres permanente for borgere, der ikke har 

dansk statsborgerskab?” 

 

Svar: 

 

Reglerne om sletning af oplysninger i Kriminalregisteret fremgår af bilag 3 

og 4 til bekendtgørelse nr. 881 af 4. juli 2014 om behandling af personop-

lysninger i Det Centrale Kriminalregister (kriminalregisterbekendtgørelsen) 

med senere ændringer. Disse regler finder anvendelse på alle personer, der 

er registreret oplysninger om i Kriminalregisteret, uanset nationalitet. 

 

Jeg er åben for, at oplysninger om kriminalitet begået af udenlandske stats-

borgere opbevares i længere tid i Kriminalregisteret, end det er tilfældet i 

forhold til danske statsborgere, i det omfang der er et behov herfor, og i det 

omfang det kan ske i overensstemmelse med bl.a. de databeskyttelsesretlige 

krav og rammer, som behandlingen af oplysningerne er underlagt. 

 

Justitsministeriet og Udlændinge- og Integrationsministeriet er i øjeblikket 

i gang med at undersøge samspillet mellem reglerne i kriminalregisterbe-

kendtgørelsen og reglerne i cirkulæreskrivelse nr. 9779 af 14. september 

2018 om naturalisation. I forbindelse med dette arbejde vil mulighederne 

for at opbevare oplysninger om kriminalitet begået af udenlandske statsbor-

gere i længere tid end danske statsborgere også blive undersøgt. 
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