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Statsministerens besvarelse af spørgsmål nr. 169 (REU alm. del). Spørgsmå-

let er stillet efter ønske fra Alex Vanopslagh (LA). 
 

Spørgsmål nr. 169: 

 

”Hvad kan ministeren sige om eventuelle hensyn, der undtager SMS’er fra telefonerne 

hos de ledende medarbejdere i Statsministeriet og hos statsministeren selv, fra at blive 

overdraget til Granskningskommissionen om sagen om aflivning af mink, og som ved-

rører spørgsmålet om mink og lukning af minkerhvervet?” 

 

Svar: 

 

Det bemærkes, at præmissen for spørgsmålet er forkert. Der er således ikke tale om, at 

Statsministeriet har undtaget SMS-beskeder omfattet af Minkkommissionens anmod-

ning om udlevering af materiale. 

 

Statsministeriet har derimod på baggrund af Minkkommissionens anmodning om mate-

rialeudlevering og på baggrund af navnlig Justitsministeriets drøftelser med Minkkom-

missionen om fremgangsmåde for søgning mv. udleveret et meget omfangsrigt materi-

ale til Minkkommissionen. Statsministeriet har således indsamlet og udleveret ca. 

22.000 siders materiale. I tillæg hertil har Statsministeriet udleveret mailbokse fra 38 

medarbejdere, herunder statsministeren, for perioden 1. april 2020 til 31. december 

2020. 

 

Statsministeriet har herudover udleveret ca. 200 sider med afskrift af medarbejderes 

SMS-beskeder, herunder også SMS-beskeder, der er udvekslet med de personer, der har 

haft deres telefon sat op til automatisk at slette SMS-beskeder efter en bestemt periode. 

 

Der henvises i øvrigt til den samtidige besvarelse af spørgsmål nr. 21 (Alm. del) fra 

Udvalget for Forretningsordenen. Som det bl.a. fremgår af den nævnte besvarelse, ud-

leverede Statsministeriet den 8. september 2021 resultatet af de enkelte medarbejderes 

gennemgang af deres telefoner til Minkkommissionen. Det fremgår af det udleverede 
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materiale, at statsministeren, Statsministeriets departementschef, Statsministeriets 

stabschef og departementsråden for Statsministeriets Afdeling for Udvikling og Koor-

dination ikke havde identificeret SMS-beskeder af mulig relevans for kommissionens 

undersøgelse. I forlængelse heraf blev det over for kommissionen oplyst, at deres tele-

foner var sat op til at slette SMS-beskeder efter 30 dage. Det blev i øvrigt oplyst, at der 

ikke blev udleveret SMS-beskeder fra flere andre medarbejdere, f.eks. fordi de pågæl-

dende havde fået udskiftet deres telefoner, eller fordi der ikke havde fundet korrespon-

dance af mulig relevans for Minkkommissionens undersøgelse sted.  

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Mette Frederiksen 

 

 


