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Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 60 vedrørende forslag til lov om 

ændring af retsplejeloven og lov om elektroniske kommunikationsnet og -

tjenester (Revision af reglerne om registrering og opbevaring af oplysninger 

om teletrafik (logning) m.v.) (L 93), som Folketingets Retsudvalg har stillet 

til justitsministeren den 24. januar 2022. Spørgsmålet er stillet efter ønske 

fra Sikandar Siddique (FG). 
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 Side 2/2 

Spørgsmål nr. 60 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende forslag til lov 

om ændring af retsplejeloven og lov om elektroniske kommunikations   

net og -tjenester (Revision af reglerne om registrering og opbevaring af 

oplysninger om teletrafik (logning) m.v.) (L 93) 

 

”Vil ministeren oplyse, om det er korrekt, at Justitsministeriet 

har kontaktet DR for at få ændret tekst i en artikel om logning, 

som betingelse for at ministeren ville deltage i et radioprogram? 

Og kan ministeren bekræfte, at DR på baggrund af henvendelsen 

fra Justitsministeriet ændrede i artiklens tekst?” 

 

Svar: 

 

Justitsministeriets Kommunikationsenhed tog den 17. januar 2022 kontakt 

til DR med henblik på at gøre opmærksom på en række faktuelle fejl i en 

artikel om logning på dr.dk. Det er helt naturligt, at kommunikationsmedar-

bejdere i ministeriet tager kontakt til et medie med henblik på at gøre op-

mærksom på forhold, som efter ministeriets opfattelse ikke er faktuelt kor-

rekte.  

 

Jeg antager, at referencen til min deltagelse i et radioprogram sigter til P1 

Morgen den 18. januar 2022. Jeg kan i den forbindelse oplyse, at jeg ikke 

har betinget min deltagelse i interviewet af en korrektion af den pågældende 

artikel, og Justitsministeriets Kommunikationsenhed har oplyst mig om, at 

de heller ikke har betinget min deltagelse i interviewet af en sådan korrek-

tion.   
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