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Besvarelse af spørgsmål nr. 242 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg 

 

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 242 (Alm. del), som Folketin-

gets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 12. november 2021. 

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra ikkemedlem af udvalget (MFU) Alex 

Vanopslagh (LA). 
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Spørgsmål nr. 242 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: 

 

”Vil ministeren oplyse, om det er korrekt, at samtaler i chat-

funktionen i ministeriets journaliseringssystem slettes efter 30 

dage, og vil ministeren i bekræftende oplyse, om det er teknisk 

muligt at genskabe de slettede chat-samtaler, om man har gen-

skabt nogle af disse chat-samtaler og om nogle af disse er udle-

veret til Granskningskommissionen? 

 

Svar: 

 

Justitsministeriet kan oplyse, at der i ministeriets elektroniske journalsystem 

er indbygget en intern chatfunktion, der blev indført den 1. marts 2020 i 

forbindelse med en opgradering af systemet. Det fremgår af ministeriets 

journalinstruks, at denne funktion alene er til uformel og ikke-journalise-

ringspligtig korrespondance.  

 

Det kan desuden oplyses, at beskeder, der sendes og modtages via chatfunk-

tionen i Justitsministeriets elektroniske journalsystem, slettes automatisk ef-

ter 90 dage. Justitsministeriet kan ikke genskabe chatbeskeder fra den peri-

ode, som Minkkommissionens undersøgelse vedrører.  

 

Som det fremgår af Statsministeriets besvarelse af 9. november 2021 af 

spørgsmål nr. 21 (Alm. del) fra Folketingets Udvalg for Forretningsordenen, 

har Justitsministeriet udleveret justitsministerens og relevante embeds-

mænds konti for chatbeskeder fra Skype, som er den videochat, der benyttes 

til ministeriets virtuelle møder, og at ministeriet baseret på erfaringerne om 

den måde, som arbejdet tilrettelægges på, ikke fandt det relevant at foretage 

sig noget i forhold til øvrige kommunikationstjenester.    
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