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Besvarelse af spørgsmål nr. 253 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg 

 

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 253 (Alm. del), som Folketin-

gets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 17. november 2021. 

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

Vanopslagh (LA). 

 

 

 

Nick Hækkerup 

/ 

               Rasmus Krogh Pedersen 
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Spørgsmål nr. 253 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: 

 

”Mener ministeren, at det er udtryk for ”respekt for kommissio-

nens arbejde”, at kommission den 16. november stadigvæk ikke 

havde fået oplyst, om det havde være muligt at genskabe de slet-

tede sms, selvom Justitsministeriet fredag den 12. november 

kunne meddele medier: ”Politiets teknikere er færdige med at 

forsøge at genskabe materiale i minksagen”? Ministeren bedes 

herunder redegøre for, hvilke saglige hensyn ligger til grund for 

den meget forsinkede kommunikation med kommissionen i 

denne sag.” 

 

Svar: 

 

Justitsministeriet orienterede den 29. oktober 2021 Minkkommissionen om, 

at ministeriet – efter aftale med Statsministeriet – ville bede politiets tekni-

kere om bistand til at forsøge at genskabe SMS-beskeder fra de telefoner i 

Justitsministeriet og Statsministeriet, som har været indstillet til automatisk 

at slette SMS-beskeder efter en bestemt periode. Kommissionen meddelte 

den 1. november 2021, at kommissionen ikke havde bemærkninger hertil.  

 

Den 8. november 2021 aftalte Justitsministeriet med Minkkommissionen, at 

udlevering af eventuelt genskabte SMS-beskeder til kommissionen skulle 

følge samme fremgangsmåde, som var blevet fulgt i relation til de SMS-

beskeder, som allerede var blevet udleveret til kommissionen. 

 

Minkkommissionen meddelte ved e-mail af 11. november 2021 til Statsmi-

nisteriet og Justitsministeriet, at det var kommissionens hensigt – såfremt 

det lykkedes for politiet at genskabe SMS-beskeder – at foretage en gen-

nemgang af telefonerne/de oplysninger, der eventuelt måtte fremkomme. 

  

På den baggrund meddelte Justitsministeriet fredag den 12. november 2021 

telefonisk Minkkommissionen, at politiets teknikere senere samme dag ville 

blive færdige med at forsøge at genskabe materiale fra de indleverede tele-

foner mv. Det blev i den forbindelse aftalt, at politiets teknikere ville pakke 

materialet i individuelle sikkerhedskonvolutter sammen med erklæringer 

om resultatet af undersøgelserne, og at sikkerhedskonvolutterne ville blive 

bragt ind i Justitsministeriet, hvor de ville blive opbevaret på vegne af de 

pågældende personer, indtil den nærmere fremgangsmåde for gennemgang 

af eventuelt genskabt materiale kunne aftales med kommissionen. Der var 



 

 Side 3/3 

således behov for at afklare, hvordan kommissionen ønskede at gribe gen-

nemgangen af materiale an i praksis. Det blev samtidig aftalt, at Minkkom-

missionen snarest muligt ville indkalde Justitsministeriet og om muligt de 

pågældende personers bisiddere til et møde hos kommissionen om den vi-

dere proces, og at sikkerhedskonvolutterne ikke ville blive åbnet, før mødet 

havde været afholdt, og den videre proces var aftalt. Det bemærkes i forlæn-

gelse heraf, at indholdet af de enkelte konvolutter, herunder eventuelt gen-

skabt materiale, tilkom de pågældende personer, og at Justitsministeriet så-

ledes ikke havde adkomst til konvolutternes indhold. Justitsministeriet 

havde således ikke viden om, hvorvidt det havde været muligt at genskabe 

materiale. 

 

Minkkommissionen indkaldte senere samme dag Justitsministeriet og de på-

gældende personers bisiddere til et møde i kommissionen mandag den 15. 

november 2021. På mødet blev det drøftet, hvordan udlevering af eventuelt 

genskabt materiale skulle foregå. Det blev i den forbindelse aftalt, at de på-

gældende personer skulle gennemgå materialet med deres respektive bisid-

dere, hvorefter kommissionen ville foretage en kontrolgennemgang. Det be-

mærkes, at dette forudsatte, at der blev fundet tidspunkter, hvor de pågæl-

dende og deres bisiddere havde den nødvendige tid til at gennemgå eventu-

elt genskabte SMS-beskeder, hvilket ville kunne være tidskrævende af-

hængig af, hvor mange SMS-beskeder det viste sig at være muligt at gen-

skabe.  

 

De konvolutter, der vedrørte departementsråden i Statsministeriet, blev åb-

net tirsdag den 16. november 2021, mens de konvolutter, der vedrørte hen-

holdsvis statsministeren, departementschefen og stabschefen i Statsministe-

riet samt departementschefen i Justitsministeriet, blev åbnet onsdag den 17. 

november 2021. Samtlige personer meddelte resultatet af politiets forsøg på 

genskabelse til Justitsministeriet den 17. november 2021, hvorefter ministe-

riet videregav oplysningerne til Minkkommissionen.   
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