
 
 

   

R E T S P O L I T I S K    F O R E N I N G 

w w w . r e t s p o l i t i k . d k 

 

HØRINGSSVAR 

 

Høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om Politiets Efterretningstjeneste 

(PET) (Ændring af PET’s opgaver i forhold til den alvorligste organiserede kriminalitet og 

PET’s forpligtelse til sletning af oplysninger) 

 

Sagsnr.: 2016-731-0064 

 

Retspolitisk Forening har ingen bemærkninger til forslaget om overflytning af visse opgaver til 

NEC. 

 

Foreningen finder derimod, at svækkelsen af PET-loven sletningsregler ikke bør gennemføres. 

For det første forekommer det uheldigt, at en meddelelse fra Tilsynet med Efterretningstjenester-

ne om overtrædelse af de gældende sletningsregler søges lovliggjort med et forslag om lovæn-

dring. Det må formodes, at justitsministeriet i forbindelse med udarbejdelsen af lovens sletnings-

regler nøje har overvejet, hvorvidt disse også var gennemførlige i efterretningstjenestens daglige 

arbejde både hvad angår tidsforbrug og muligheden for en teknisk understøttelse af lovens krav. 

 

De eneste begrundelser, der er givet for den foreslåede lovændring er uproportionalt ressourcefor-

brug  samt manglende programmer til gennemførelse af den løbende sletning af  

oplysninger, der efter deres indhold skal slettes, selvom de indgår i et dokument, der ikke skal  

slettes. 

 

Retspolitisk Forening skal hertil bemærke, at PET løbende igennem de sidste 10-15 år har fået 

tilført betydelige ressourcer, således at det absolut skulle være muligt at overholde lovens  

sletningsregler. Dernæst findes it-løsninger, der kan foretage sletning af oplysninger selv i  

indscannede dokumenter. Sådanne løsninger er næppe billige. Såfremt PET's budget ikke kan  

rumme en relevant it-løsning på problemet, er Retspolitisk Forening sikker på, at der vil være  

politisk flertal for bevilge yderligere midler.  

 

Lovforslagets paragraf 1 nr. 3. .bør således udgå. 

Foreningen har ingen bemærkninger til lovforslagets paragraf 1 nr. 5. 

 

 

København, den 20. oktober 2016 

 

Bjørn Elmquist Leif Hermann 

Formand  Medlem af bestyrelsen 

 

  

 

 


