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Besvarelse af spørgsmål nr. 949 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg 

 

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 949 (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. 949 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: 

 

”Ministeren bedes forholde sig til formanden for IT-politisk for-

enings kritik af polintel samt redegøre for hvordan ministeren 

vil sikre at der ikke skabes såkaldte "feedback loops" ved brug 

af Pol-Intel der medfører diskrimination på grund af etnicitet. 

Der henvises til https://www.responsmedie.dk/pol-intel/” 

 

Svar: 

 

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en 

udtalelse fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende: 

 

”Rigspolitiet har forstået begrebet ”feedback loops” som en pro-
ces, hvor et systems automatiserede output bliver tilbageført 

som input i selv samme system. Rigspolitiet kan i forlængelse 

heraf oplyse, at POL-INTEL ikke understøtter sådanne system-

tekniske feedback loops, og at dansk politi således heller ikke 

benytter feedback loops i POL-INTEL med henblik på etnisk 

profilering.  

 

Rigspolitiet er naturligvis opmærksom på, at en konstatering af, 

at der er meget kriminalitet i et bestemt område ofte vil medføre 

en øget politimæssig opmærksomhed, og at politiet dermed ek-

sempelvis via øget patruljering også oftere vil konstatere og 

håndtere yderligere kriminelle forhold, hvorved området i nogle 

tilfælde vil fremstå mere kriminelt end andre områder.  

 

Rigspolitiet skal i forlængelse heraf bemærke, at dette generelt 

må anses for et vilkår for politiets håndtering af kriminalitet, og 

problemstillingen indgår derfor også som en generel overvejelse 

i bl.a. kriminalitetsanalyser, herunder eksempelvis i udsatte bo-

ligområder, hvor indsatsen mod kriminalitet ikke kun baserer 

sig på patruljering, men i ligeså høj grad på forebyggende ar-

bejde, samarbejde med lokale interessenter mv.” 
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