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Besvarelse af spørgsmål nr. 32 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg 

 

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 32 (Alm. del), som Folketingets 

Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 13. oktober 2021. Spørgsmå-

let er stillet efter ønske fra Karina Lorentzen Dehnhardt (SF). 
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Spørgsmål nr. 32 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: 

 

”Vil ministeren redegøre for status på de tiltag, som ministeren 

har iværksat som opfølgning på teledataskandalen?” 

 

Svar: 

 

Jeg orienterede den 3. oktober 2019 Retsudvalget om opfølgningen på tele-

datasagen (Alm. del – Bilag 9). I brevet redegjorde jeg bl.a. for de tiltag, 

som rigspolitichefen og rigsadvokaten ville iværksætte for at genskabe tilli-

den til brug af teledata, og de yderligere tiltag, som jeg fandt anledning til 

at iværksætte på baggrund af sagen. Jeg bad samtidig mit departement om 

at følge tiltagene tæt. 

 

Det er i den forbindelse en prioritet for mig, at Retsudvalget orienteres om 

status for implementeringen af disse tiltag, når departementet med jævne 

mellemrum modtager en samlet statusmelding fra myndighederne. 

 

Retsudvalget har således ved mine breve af 19. december 2019 (Alm. del – 

Bilag 156), 30. april 2020 (Alm. del – bilag 373), 23. december 2020 (Alm. 

del – bilag 140) og senest ved brev af 22. juni 2021 (Alm. del – bilag 361) 

modtaget en samlet status for implementeringen af de tiltag, der blev iværk-

sat i kølvandet på teledatasagen. 

 

Den seneste status vedlægges til orientering. Som det fremgår heraf, vil 

Retsudvalget på ny blive orienteret om status for implementeringen inden 

udgangen af februar 2022. 
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