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Statsministerens besvarelse af spørgsmål nr. 217 (REU alm. del). Spørgsmå-

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

Spørgsmål nr. 217: 

 

”Vil statsministeren oplyse, hvorvidt den telefon som Folketinget har udleveret til mi-

nisteren også er omfattet af indsatsen for at genskabe slettede sms’er?” 

 

Svar: 

 

Statsministeriet kan henvise til ministeriets besvarelse af 9. november 2021 af spørgsmål 

nr. 29 (Alm. del) fra Udvalget for Forretningsordenen. Som det fremgår heraf, bad 

Justitsministeriet den 29. oktober 2021, efter aftale med Statsministeriet, politiets tekni-

kere om bistand til at søge at genskabe SMS-beskeder fra mobiltelefoner i Justitsmini-

steriet og Statsministeriet, som har været sat op til automatisk at slette SMS-beskeder 

efter en bestemt periode.  

 

Statsministeriet har til brug herfor overdraget de relevante enheder, som det har været 

muligt at identificere. 

 

Statsministeriet har foretaget sig alle de relevante tiltag i forhold til at forsøge at identi-

ficere potentielt relevante enheder, som ministeriet har været opmærksom på. 

 

Som statsministeren også redegjorde for under pressemødet den 3. november 2021, kan 

Statsministeriet ikke med sikkerhed fastslå, at ministeriet har identificeret alle enheder, 

der kunne være relevante.  

 

Statsministeriet har således overdraget de enheder, der har været mulige at identificere, 

og som det ud fra eksempelvis, hvornår enhederne formodes anvendt mv., har været 

relevante at overdrage med henblik på at forsøge at genskabe SMS-beskeder, som er 
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sendt eller modtaget af statsministeren, Statsministeriets departementschef, Statsmini-

steriets stabschef og departementsråden for Statsministeriets Afdeling for Udvikling og 

Koordination i den periode, som Minkkommissionens undersøgelse vedrører.  

 

Statsministeriet har ikke overdraget enheder, hvor det må lægges til grund, at de senest 

har været anvendt af de pågældende før den periode, som undersøgelsen vedrører. 

 

Det kan i øvrigt oplyses, at Statsministeriet har overdraget i alt 18 enheder. Det drejer 

sig om 11 iPhones og 7 iPads. Statsministeriet har endvidere overdraget adgangsgivende 

oplysninger til de relevante brugeres cloudkonti med henblik på at identificere eventu-

elle kopier indeholdende slettet materiale. Statsministeriet har herudover udleveret rele-

vante SIM-kort. 

 

Det bemærkes, at Statsministeriet efterfølgende er blevet opmærksom på et yderligere 

tiltag, der ikke kan udelukkes at være relevant i forhold til at bekræfte, at alle relevante 

enheder er identificeret.  

 

Hvis der mod forventning skulle identificeres yderligere relevante enheder, vil disse na-

turligvis blive overdraget til politiets teknikere efter samme fremgangsmåde som de en-

heder, der allerede er blevet undersøgt. 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Mette Frederiksen 


