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Besvarelse af spørgsmål nr. 948 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg 

 

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 948 (Alm. del), som Folketin-

gets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 13. april 2021. Spørgs-

målet er stillet efter ønske fra Rosa Lund (EL). 
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Spørgsmål nr. 948 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: 

 

”Vil ministeren redegøre for, om det danske politis it-system le-

veret af Palantir (Pol-Intel og Pet-intel) anvender algoritmer til 

"predictive policing" samt om der leves op til FN og Datatilsy-

nets krav om ansvarlighed for "fysiske personers rettigheder"?” 

 

Svar: 

 

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en 

udtalelse fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende: 

 

”Det bemærkes indledningsvis, at Rigspolitiet har forstået 

spørgsmålet sådan, at det ønskes afdækket, om POL-INTEL an-

vendes til at gennemføre prognoser for, hvilke enkeltpersoner 

der må forventes at begå kriminalitet, samt om det i givet fald 

sker under behørig hensyntagen til individers grundlæggende 

rettigheder.  

 

Rigspolitiet kan i den forbindelse oplyse, at POL-INTEL ikke 

anvendes til profilering eller forudsigelse af kriminalitet på in-

dividniveau, ligesom analyseplatformen heller ikke anvendes til 

at forudsige kriminalitetsmønstre på aggregeret niveau. PET har 

oplyst over for Rigspolitiet, at tilsvarende gør sig gældende for 

PET-INTEL. 

 

Rigspolitiet arbejder dog generelt på, at politiet i højere grad 

agerer vidensbaseret og datadrevet. Når politiet i den forbin-

delse gennemfører analyser, arbejdes der ud fra hypoteser, som 

tager udgangspunkt i eksisterende data. Hvis der f.eks. skal 

planlægges patruljering rettet mod et større antal indbrud i et 

bestemt område, kan denne planlægning tage udgangspunkt i 

eksisterende data om, hvor og hvornår der typisk begås ind-

brudskriminalitet i et bestemt geografisk område. POL-INTEL 

kan anvendes til gennemførelse af sådanne dataanalyser, men er 

ikke en forudsætning herfor, og sådanne analyser var også før 

implementeringen af POL-INTEL en del af politiets kriminali-

tetsbekæmpende redskaber.  

 

Henset til, at POL-INTEL ikke anvender algoritmer til ”predic-
tive policing”, har Rigspolitiet ikke fundet grundlag for at be-
svare den del af spørgsmålet, som vedrører FN og Datatilsynets 

krav om ansvarlighed for fysiske personers rettigheder.  

 

Rigspolitiet kan i øvrigt henvise til Justitsministeriets besvarelse 

af 21. august 2018 af spørgsmål nr. 919 (Alm. del) fra Folketin-

gets Retsudvalg.” 
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