
 

Demokratiets blinde øjne: undersøgelseskommissioner 

  

Justitsministeren genåbner Tibetkommissionen og udvider kommissoriet. Justitsministeriet vil indføre en 

whistleblowerordning. Flertal i folketinget vil have ensartede regler for, hvordan e-mails lagres i staten. 

Flertal vil hente slettede e-mails ud ad hidtil ukendte backupsystemer. Flertal kræver en redegørelse for 

Rigspolitiets beslutning om automatisk at slette lydfiler. Politiet sætter automatisk sletning af lydfiler på 

pause og overvejer nye regler. 

  

Det er nogle af de konkrete konsekvenser, Jesper Tynells serie om undersøgelseskommissioner foreløbig 

har haft. 

  

Tibetsagen handler fx nu ikke længere kun om, hvordan myndighederne ulovligt forhindrede kinesiske 

statsoverhoveder i at se fredelige demonstranter, der ønskede at vise deres utilfredshed med kinesiske 

overgreb på tibetanere og medlemmer af Falun Gong bevægelsen. Sagen er nu også blevet et eksempel på, 

hvordan det i det hele taget kan være vanskeligt at stole på, at undersøgelseskommissioner reelt kommer 

til bunds i de sager, de bliver sat til at undersøge. 

  

Serien dokumenterer, at hverken Tibetkommissionen, Skattesagskommissionen eller 

Statsløsekommissionen har fået adgang til alt det bevismateriale, de gerne ville have haft. Og at den nye 

kostbare Undersøgelseskommission om SKAT - der blandt andet skal forsøge at finde ud af, hvorfor 

myndighederne ikke satte en stopper for det årelange tyveri af over 12,7 milliarder kroner i refusion af 

udbytteskat - er på vej ud i lignende problemer, eftersom den også har bedt de mistænkte myndigheder 

om selv at udvælge beviserne mod sig selv. 

  

På den måde tilbyder serien først og fremmest en forklaring på, hvorfor den ene undersøgelseskommission 

efter den anden har vanskeligt ved rigtigt at stille nogen til ansvar – selv i sager om myndigheders 

veldokumenterede og klare lovovertrædelser. 

  

Den viser, at undersøgelseskommissionerne reelt ikke det store stærke bolværk for demokratiet, de ellers 

giver indtryk af. Og at de udbredte forestillinger om kommissioners grundighed og granskninger, snarere 

gør dem til demokratiets blinde øjne. 

  

Den vigtigste konsekvens af serien, ’Demokratiets blinde øje: undersøgelseskommissioner’, er derfor nok, 

at den har givet et mere realistisk syn på brugen af undersøgelseskommissioner. Og at den måske på sigt 

kan føre til ny praksis for undersøgelser, som reelt kan komme til bunds, skabe indsigt og skabe 

større accountability - demokratisk ansvarlighed. 

  

Undersøgelseskommissionen om SKAT har fx nu meddelt, at selvom den fortsat vil lade myndighederne 

sortere i sager og dokumenter, så vil den til selv at gennemsøge ministre og embedsmænds mailbokse efter 

beviser. 

  

Jesper Tynells knivskarpe sans for detaljen har dermed endnu en gang givet omverden et hidtil uset indblik i 

et system, der i sidste ende har stor betydning for om demokratiet fungerer eller ej. Ikke bare i de fire 

omtalte sager, men helt generelt. 

  

Derfor indstiller jeg hermed serien ’Demokratiets blinde øje: Undersøgelseskommissioner’ til at modtage 

Cavling-prisen 2018. 
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