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Besvarelse af spørgsmål nr. 195 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg 

 

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 195 (Alm. del), som Folketin-

gets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 8. november 2021. 

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Morten Dahlin (V).  

 

 

 

Nick Hækkerup 

/ 

               Rasmus Krogh Pedersen 
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Spørgsmål nr. 195 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: 

 

”Vil ministeren bekræfte, at politiet har fået fuld adgang til også 

at genskabe relevante beskeder fra krypterede beskedtjenester 

som Signal og WhatsApp i relation til genskabelsen af relevant 

materiale fra statsministeren og de implicerede medarbejderes 

telefoner til brug for Granskningskommissionens arbejde?” 

 

Svar: 

 

Justitsministeriet anmodede den 29. oktober 2021 efter aftale med Statsmi-

nisteriet politiets teknikere om bistand til at forsøge at genskabe henholdsvis 

SMS-beskeder og iMessage-beskeder af mulig relevans for Minkkommissi-

onens undersøgelse fra telefoner i Justitsministeriet og Statsministeriet, som 

har været indstillet til automatisk at slette SMS-beskeder efter en bestemt 

periode. 

 

Minkkommissionen har efterfølgende ved brev af 8. november 2021 med-

delt bl.a. Statsministeriet og Justitsministeriet, at det fremgår af pressen, at 

embedsmænd har oprettet sig som brugere af kommunikationstjenesterne 

Signal og WhatsApp. Kommissionen har i tilknytning hertil bemærket, at 

kommissionen ikke fra noget ministerium eller nogen styrelse, bortset fra 

nogle SMS-beskeder, har modtaget chats eller lignende fra Signal, 

WhatsApp eller lignende tjenester, og at kommissionen derfor går ud fra, at 

der ikke ligger for kommissionen relevant materiale på sådanne medier.  

 

Justitsministeriet har ved brev af 10.  november 2021 svaret Minkkommis-

sionen, at ministeriet har bedt justitsministeren og de embedsmænd, der fik 

udleveret deres e-mailkonti til kommissionen, og som fortsat gør tjeneste i 

ministeriet, om at oplyse, hvorvidt de måtte være i besiddelse af beskeder 

fra Signal, WhatsApp eller lignende kommunikationstjenester, som kan 

være relevante for kommissionsundersøgelsen. De nævnte personer har alle 

oplyst, at det ikke er tilfældet. 

 

For så vidt angår Statsministeriet er Justitsministeriet bekendt med, at spør-

geren den 8. november 2021 har stillet spørgsmål nr. 194 (Alm. del) fra Fol-

ketingets Retsudvalg til statsministeren.  
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