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Justitsministeriet. København, den 28. august 2019.

a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at der i forbindelse med, at en lands-
dommer fra Østre Landsret varetager hvervet som formand for Den Uafhængige Kontrol- og Styre-
gruppe om Teledata-sagen, ved optagelse af tekstanmærkning, kan udnævnes en yderligere lands-
dommer i Østre Landsret. Stillingen vil bortfalde ved første ledighed i en fast stilling efter, at for-
manden for kontrol- og styregruppen er vendt tilbage til Østre Landsret.

Udgiften forbundet med udnævnelse af en yderligere landsdommer i Østre Landsret skønnes at udgø-
re 0,6 mio. kr. i 2019 og herefter 1,3 mio. kr. årligt, og vil afholdes af de på finansloven opførte mid-
ler på § 11.41.02. Retterne.

b. Justitsministeren besluttede den 2. juli 2019 at nedsætte en uafhængig kontrol- og styregruppe i den
såkaldte teledata-sag, jf. vedlagte kommissorium (bilag 1). Kontrol- og styregruppen består af en
landsdommer (formand), to forsvarsadvokater, en strafferetsprofessor og en efterforskningsekspert.

Justitsministeren udpegede den 4. juli 2019 formanden for og medlemmerne af den uafhængige kon-
trol- og styregruppe. Som formand for gruppen udpegedes en landsdommer fra Østre Landsret.

Der søges på den baggrund optaget en tekstanmærkning på lov om tillægsbevilling for 2019, som
kan danne grundlag for, at der udnævnes yderligere en landsdommer i Østre Landsret som følge af,
at en landsdommer er beskikket som formand for Den Uafhængige Kontrol- og Styregruppe vedrø-
rende Teledata-sagen.

Kontrol- og styregruppen indledte sit arbejde den 5. juli 2019. Det er på nuværende tidspunkt uvist,
hvornår gruppens arbejde vil være afsluttet.

c. Aktstykket forelægges nu med henblik på, at der fra finansåret 2019 kan udnævnes én yderligere
landsdommer i Østre Landsret som konsekvens af, at hvervet som formand for Den Uafhængige
Kontrol- og Styregruppe om Teledata-sagen med virkning fra den 4. juli 2019 varetages af en lands-
dommer fra Østre Landsret.
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e. Under henvisning til ovenstående anmodes Finansudvalget om tilslutning til, at der i forbindelse
med, at en landsdommer fra Østre Landsret varetager hvervet som formand for Den Uafhængige
Kontrol- og Styregruppe om Teledata-sagen, kan udnævnes en yderligere landsdommer i Østre
Landsret. Stillingen vil bortfalde ved første ledighed i en fast stilling efter, at formanden for kontrol-
og styregruppen er vendt tilbage til Østre Landsret.

Udgiften forbundet med udnævnelse af en yderligere landsdommer i Østre Landsret skønnes at udgø-
re 0,6 mio. kr. i 2019 og herefter 1,3 mio. kr. årligt, og vil afholdes af de på finansloven opførte mid-
ler på § 11.41.02. Retterne.

På lov om tillægsbevilling for 2019 vil optages en tekstanmærkning på § 11. Justitsministeriet med
følgende ordlyd:

”I forbindelse med, at en landsdommer fra Østre Landsret varetager hvervet som formand for Den
Uafhængige Kontrol- og Styregruppe om Teledata-sagen, kan der udnævnes yderligere en landsdom-
mer i Østre Landsret. Stillingen bortfalder ved første ledighed i en fast stilling efter, at formanden for
kontrol- og styregruppen er vendt tilbage til Østre Landsret. ”

f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 28. august 2019

NICK HÆKKERUP

/ Michelle Argir Simonsen

Til Finansudvalget.
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Bilag 1

K O M M I S S O R I U M

for

den uafhængige kontrol- og styregruppe i teledata-sagen

1. Rigsadvokaten sendte den 13. juni 2019 et brev til Advokatsamfundet og Landsforeningen af Forsvars-
advokater, hvori Rigsadvokaten orienterede om, at Rigspolitiet havde konstateret en systemfejl i det it-
program, som politiet anvender til at konvertere såkaldte rådata fra teleselskaberne i forbindelse med ind-
hentning af teleoplysninger i straffesager. Brevet blev samtidig sendt i kopi til Domstolsstyrelsen.

Rigspolitiet har oplyst, at fejlen i it-systemet blev rettet den 8. marts 2019, hvor der ligeledes blev indført
en manuel kontrolprocedure.

Rigspolitiet vurderer, at det er nødvendigt at gennemgå alle sager, hvori der er indhentet teleoplysninger, i
perioden fra 2012 til 8. marts 2019. Rigspolitiet vurderer, at der er tale om ca. 10.700 sager.

Rigspolitiet har den 30. juni 2019 oplyst, at Rigspolitiet desuden i perioder fra visse teleselskaber har
modtaget mangelfulde rådata om kommunikation ved brug af nyere samtaletjenester mv. Det har medført,
at sådanne rådata har manglet i konkrete straffesager.

2. Fejlene hos Rigspolitiet kan potentielt have ført til, at uskyldige er blevet dømt, og at skyldige er gået
fri for straf.

Teledata-sagen handler derfor om vores tillid til retssystemet. Vi skal kunne stole på, at ingen uskyldige
dømmes, og vi skal kunne regne med, at skyldige ikke går fri. Der er sat grundlæggende spørgsmålstegn
ved kvaliteten af de teledata, som politiet og anklagemyndigheden anvender i straffesager. Det er en me-
get alvorlig situation.

Derfor nedsætter justitsministeren hermed en uafhængig kontrol- og styregruppe med et bredt mandat i
forhold til at kontrollere og styre myndighedernes sagsgennemgang.

3. Den uafhængige kontrol- og styregruppe skal bestå af en landsdommer (formand), to forsvarsadvoka-
ter, en strafferetsprofessor og en efterforskningsekspert. Herudover skal den uafhængige kontrol- og sty-
regruppe have fuld adgang til at antage ekstern bistand (f.eks. it-eksperter).

Rigspolitiet og Rigsadvokaten vil sekretariatsbetjene den uafhængige kontrol- og styregruppe.

4. Den uafhængige kontrol- og styregruppe skal føre kontrol med og styre myndighedernes gennemgang
af de pågældende straffesager og fastsætte de nærmere retningslinjer herfor, herunder for

– processen og kriterierne for den indledende screening af straffesager, hvori teleoplysninger er indgået,
herunder om politiet selv skal forestå den indledende screening af sager, eller screeningen skal forestås
af en uvildig tredjepart,
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– hvilke kriterier der skal gælde for behandlingen af straffesager, hvori det konstateres, at der har mang-
let teleoplysninger,

– hvilke kriterier der skal gælde for behandlingen af straffesager, hvori indhentede teleoplysninger ikke
længere er tilgængelige, og

– en model for inddragelse af forsvarsadvokaterne under gennemgangen af de identificerede konkrete
straffesager.

Det understreges, at den uafhængige kontrol- og styregruppe har et bredt mandat i forhold til at sikre tilli-
den til processen og således også kan tage stilling til andre spørgsmål end de ovenfor nævnte.

Indebærer de retningslinjer, som den uafhængige kontrol- og styregruppe fastsætter for gennemgangen af
straffesagerne, at der er behov for lovændringer, kan gruppen anbefale justitsministeren at fremsætte lov-
forslag herom.

5. Udgifterne knyttet til den uafhængige kontrol- og styregruppe afholdes af Rigspolitiet.
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