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Orientering om Rigsadvokatens og Rigspolitiets seneste tiltag i teledata-
sagen

1. Jeg har ved brev af 18. august 2019 orienteret Retsudvalget om Rigsad-
vokatens instruks til landets anklagere af samme dato om et midlertidigt stop 
for brug af teledata under hovedforhandlinger samt retsmøder vedrørende 
varetægtsfængsling eller opretholdelse af anholdelse. 

Som opfølgning på mit brev til Retsudvalget af 18. august 2019 skal jeg her-
med orientere Retsudvalget om Rigsadvokatens og Rigspolitiets efterføl-
gende stillingtagen til øvrige konsekvenser af de senest fremkomne oplys-
ninger om fejl og usikkerheder forbundet med teledata, som er omtalt i mit 
brev af 18. august 2019. 

Myndighedernes stillingtagen er nærmere beskrevet i et brev fra rigsadvo-
katen og rigspolitichefen om yderligere skridt i teledata-sagen, som jeg har 
modtaget i dag. 

Det fremgår heraf bl.a., at Rigspolitiet med henblik på hurtigst muligt at af-
klare den usikkerhed, der er opstået om anvendelse af teledata i straffesager, 
har igangsat en ekstern undersøgelse af politiets brug og behandling af tele-
data. 

På baggrund af undersøgelsen vil de eksterne konsulenter udarbejde en re-
degørelse om mulige fejlkilder og usikkerheder, som politi, anklagemyndig-
hed, forsvarere og domstole bør være opmærksomme på ved anvendelse af 
teledata i straffesager. 
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Det fremgår endvidere, at den eksterne undersøgelse skal sikre, at der hur-
tigst muligt skabes tilstrækkelig klarhed over de fejlkilder og usikkerheds-
momenter, som er forbundet med brug af teledata, så teledata igen kan an-
vendes af anklagemyndigheden som bevis i straffesager og grundlag for va-
retægtsfængsling mv.

I brevet er endvidere redegjort for, at Rigsadvokaten og Rigspolitiet har in-
strueret politiet og anklagemyndigheden om at udvise øget forsigtighed ved 
anvendelsen af teledata under efterforskning, indtil der er tilvejebragt den 
fornødne klarhed over de fejl, fejlkilder og usikkerheder, som er forbundet 
med politiets brug af teledata.

Rigspolitiets instruks indebærer bl.a., at politiet på efterforskningsstadiet – 
i lyset af de foreløbigt konstaterede fejl, fejlkilder og usikkerheder – skal 
udvise særlig opmærksomhed ved gennemgangen, kontrollen og brugen af 
teledata. 

Rigsadvokatens instruks indebærer bl.a., at anklageres anmodninger om 
kendelser om straffeprocessuelle indgreb under efterforskningen, hvis der 
indgår teledata heri, i videst muligt omfang skal basere sig på rådata.

Der henvises i øvrigt til rigsadvokatens og rigspolitichefens vedlagte brev 
af 30. august 2019 og bilagene hertil.

Det bemærkes, at det fremgår af rigsadvokatens og rigspolitichefens brev af 
30. august 2019, at den uafhængige kontrol- og styregruppe i teledata-sa-
gen, Domstolsstyrelsen, Advokatrådet og Landsforeningen af Forsvarsad-
vokater er orienteret om rigsadvokatens og rigspolitichefens brev af 30. au-
gust 2019 og bilagene hertil. 

Det fremgår endvidere, at den uafhængige kontrol- og styregruppe i tele-
data-sagen løbende vil blive orienteret om den eksterne undersøgelse, der er 
iværksat af Rigspolitiet, og om eventuelle yderligere fejl, fejlkilder mv. i te-
ledata, som konsulenterne måtte afdække.

2. Rigsadvokatens beslutning om et midlertidigt stop for brug af teledata 
blev som bekendt truffet i forlængelse af, at der gang på gang var kommet 
nye alvorlige oplysninger frem i teledata-sagen.
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Der var og er endnu ikke overblik over problemernes omfang og betydning. 
Det er for mig afgørende, at alle fejl og usikkerheder om teledata kommer 
frem i lyset hurtigst muligt og bliver håndteret åbent, grundigt og ordentligt. 

Jeg tilslutter mig på den baggrund rigsadvokatens og rigspolitichefens til-
tag, herunder iværksættelsen af en ekstern undersøgelse med henblik på hur-
tigst muligt at skabe tilstrækkelig klarhed over de fejlkilder og usikkerheds-
momenter, som er forbundet med politiets brug af teledata.

Jeg vil naturligvis fortsat holde Retsudvalget løbende orienteret om sagen.

Nick Hækkerup
             /

Caroline Østergaard Nielsen 
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