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Følgegruppen til taskforce om Scandinavian Star-sagen har været i dialog 

med både justitsministeren og den uafhængige taskforce vedrørende taskfor-

cens ønske om, at der etableres lovhjemmel til at undtage oplysninger, der 

tilgår taskforcen i undersøgelsesperioden, fra bl.a. offentlighedslovens regler 

om aktindsigt. 

 

Det fremgår af ministerens brev af 11. februar 2022 til følgegruppen, at task-

forcen gennem offentlighedslovens regler vil kunne undtage oplysninger, der 

tilgår taskforcen, fra aktindsigt af hensyn til bl.a. enkeltpersoners rent private 

forhold, virksomheders drifts- og forretningsforhold og efterforskning og for-

følgning af lovovertrædelser. Justitsministeriet kan imidlertid ikke udelukke, at 

der vil kunne opstå situationer, hvor reglerne om aktindsigt kan føre til en vi-

dere grad af offentlighed i oplysninger, der tilgår taskforcen, end hvad der 

måtte skønnes hensigtsmæssigt af hensyn til f.eks. en mulig efterfølgende ef-

terforskning. Endelig skriver ministeren, at der ikke vil være noget retligt til 

hinder for at imødekomme taskforcens forslag om at etablere lovhjemmel til, 

at de oplysninger, der tilgår taskforcen i undersøgelsesperioden, ikke er om-

fattet af bl.a. offentlighedslovens regler om aktindsigt. 

 

Taskforcen har den 24. februar 2022 oplyst, at taskforcen er enig i Justitsmi-

nisteriets vurdering af lovgrundlaget, men taskforcen anser det stadig for for-

målstjenligt at der etableres lovhjemmel til at undtage de oplysninger, der til-

går taskforcen i undersøgelsesperioden, således at der kan skabes rene lin-

jer om spørgsmålet.  
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Et flertal i følgegruppen bestående af S, V, SF, EL, KF, DF, NB, LA og KD vil 

på den baggrund opfordre justitsministeren til at udarbejde og fremsætte et 

lovforslag, som etablerer lovhjemmel til, at de oplysninger, der tilgår taskfor-

cen i undersøgelsesperioden, ikke er omfattet af bl.a. offentlighedslovens 

regler om aktindsigt. Alternativt bedes ministeren yde teknisk bistand til at ud-

arbejde et sådant lovforslag.  

 

Af hensyn til taskforcens fortsatte arbejde finder følgegruppens flertal det 

mest hensigtsmæssigt, at ovenstående lovforslag vedtages i denne folke-

tingssamling, og gerne hurtigst muligt.  

 

 

På følgegruppens vegne 

Med venlig hilsen 

 

 

Søren Søndergaard 

 


