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Spørgsmål nr. 3 (Alm. del) fra Folketingets Europaudvalg:

”Vil ministeren forklare, hvordan det kan være, at det af Rigspolitiets rede-

gørelse fremgår at "flere tusinde betjente" kunne få adgang til Quest, når 

Europols talsmand Jan Op Gen Oorth til Jyllands Posten den 14. maj 2017 

udtalte, at adgangen til Quest er forbeholdt specialenheder, som efterfor-

sker terror og børneporno?”

Svar:

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en ud-

talelse fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende:

”Rigspolitiet kan indledningsvis oplyse, at Europol over for 

Rigspolitiet har tilkendegivet, at det er de enkelte medlemssta-

ter, der beslutter, hvor mange og hvilke ansatte i de respektive 

landes politi der skal have adgang til at anvende QUEST. Der 

henvises til Justitsministeriets besvarelse af spørgsmål nr. 893 

(Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg.

QUEST testes i øjeblikket i seks europæiske lande, og Europol 

har oplyst, at i fem af disse lande forventes samlet ca. 21.000 

politibetjente at få adgang til systemet. Der henvises til Justits-

ministeriets besvarelse af spørgsmål nr. 894 (Alm. del) fra Fol-

ketingets Retsudvalg.

Hvordan adgangen til Europol Information System via QUEST 

ville være blevet implementeret i Danmark, hvis Danmark fort-

sat havde været medlem af Europol, og hvor mange politibe-

tjente, der i givet fald ville have fået QUEST-adgang, kan i sa-

gens natur ikke fastslås helt præcist. 

Det var oprindeligt intentionen at integrere adgangen til Euro-

pol Information System via QUEST i den søgeapp, som er un-

der udrulning i øjeblikket. I app’en kan der søges på personer, 

køretøjer og dokumenter (pas mv.) i danske registre samt i 

Schengen Informations Systemet. Herudover kan der søges på 

efterlyste rejsedokumenter mv. i Interpols registre, og det er tan-

ken på længere sigt også at give adgang til at søge i Interpols re-

gistre over efterlyste personer.

Søgningen foretages automatisk i alle tilgængelige registre og 

foregår på den måde, at brugeren indtaster f.eks. et navn eller et 

registreringsnummer på et køretøj i app’en, hvorefter systemet 

sammenholder oplysningerne med de nationale og internatio-

nale systemer.
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Søgeapp’en er som nævnt under udrulning i øjeblikket og for-

ventes – når den er fuldt implementeret – at blive stillet til rå-

dighed for 8.000-10.000 medarbejdere i dansk politi. Politiet lø-

ser en række forskelligartede opgaver, og det er naturligvis ikke 

alle politifolk, som i deres daglige arbejde vil have brug for at 

søge på personer, køretøjer eller dokumenter. Et meget betyde-

ligt antal politifolk har imidlertid et sådant behov – ikke kun som 

led i efterforskningen af forbrydelser, men også i forbindelse 

med dansk politis almindelige patruljevirksomhed eller som led 

i opgaver, der er knyttet til grænse- og udlændingekontrol.

På denne baggrund er det Rigspolitiets opfattelse, at flere tu-

sinde danske politifolk ville have fået adgang til at søge i Euro-

pol Information System via QUEST, hvis Danmark fortsat 

havde været medlem af Europol.”
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