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

 

 

HØRINGSSVAR 

 

 fra Retspolitisk Forening  

 

 

Over lov om ændring af lov om etablering af et udvalg om forsvarets 

og politiets efterretningstjenester 

(Styrkelse af den parlamentariske kontrol og indsigt) 

 

Retspolitisk Forening er enig med regeringen om, at der som led i den samlede regulering af 

efterretningstjenesternes virksomhed tillige bør ske en styrkelse af den parlamentariske kontrol, 

som udøves af Folketingets Udvalg vedrørende efterretningstjenesterne. 

 

Foreningens høringssvar er disponeret i overensstemmelse med lovforslagets bemærkninger pkt. 

4.1. 

1. øget indsigt i efterretningstjenesternes virksomhed. 

2. inddragelse af udvalget ved udpegning af medlemmer af tilsynet med efterretningstjenesterne. 

3. indsigt i tilsynets virksomhed. 

4. øget åbenhed om udvalgets virksomhed. 

 

Ad 1. Set i forhold til den hidtidige praksis, der er omtalt i forslagets bemærkninger i punkterne 

3.3.og 4.2. forekommer lovforslaget kun i yderst beskedent omfang at give øget indsigt i 

efterretningstjenesternes arbejde, idet der i det væsentligste synes at ske en lovfæstelse af den 

praksis, der har udviklet sig omkring udvalgets arbejde. 

 

Ad 2. Som noget nyt foreslås, at udvalget skal inddrages i udpegningen af medlemmer af det nye 

tilsyn med PET og FE. Forslagets bemærkninger oplyser intet om, hvorfor dette anses for at være 

en styrkelse af udvalgets virksomhed. Det må på forhånd anses for givet, jf. bemærkningerne til 



lovforslaget § 2a. stk. 1, at udpegningen af medlemmer til det nye tilsyn sker under iagttagelse af 

et krav om størst mulig uafhængighed og personlig integritet hos de udpegede medlemmer. Da 

det foreslås, at denne udpegning alene sker efter drøftelse med udvalget, må dette forstås som et 

ønske om at tillægge udvalget en rådgivende funktion, der ikke på nogen måde binder ministeren. 

Hvis udvalget i denne sammenhæng skal styrkes, må det i det mindste fremgå, at såfremt 

ministeren ikke finder udvalgets råd anvendelige, skal ministeren redegøre herfor overfor 

udvalget.  

 

Det fremgår af bemærkningerne til § 2a stk. 1, at udvalget kan gøre indsigelse mod bestemte 

kandidater og selv kan bringe sådanne i forslag. Derimod kan udvalget ikke forkaste kandidater, 

som foreslås af ministeren. Foreningen skal henstille, at udvalget tillægges denne mulighed.  

 

Ad 3. Dette forslag er set i lyset af den samlede nyordning af kontrollen med 

efterretningstjenesterne nærmest en selvfølge. Det ville have set besynderligt ud, såfremt den 

årlige redegørelse fra tilsynet ikke skulle forelægges udvalget inden offentliggørelse. Det 

fremhæves tillige, at udvalget skal underrettes, hvis der helt ekstraordinært skulle opstå en sag, 

hvor en henstilling fra Tilsynet med Efterretningstjenesterne ikke følges. Det fremgår imidlertid 

ikke, hvilke, om nogen, reaktionsmuligheder udvalget kan tage i anvendelse udover formentlig at 

stille spørgsmål til ministeren om, hvorfor en sådan henstilling siddes overhørig samt udtale 

kritik. Tavshedspligten for udvalgets medlemmer taget i betragtning, synes Folketingets 

handlemuligheder begrænset til rent teoretiske forestillinger om udtalelse af mistillid til den 

ansvarlige minister. Uagtet, at efterretningsvirksomhed ifl. sagens natur ikke kan være 

underkastet samme offentlighed som andre dele af den offentlige forvaltning, forekommer denne 

lukkethed betænkelig. Det fremgår af bemærkningerne til lovforslagets § 2 stk. 1, at udvalget i 

forbindelse med regeringens årlige orientering om efterretningstjenesternes virksomhed, at 

udvalget bl.a. orienteres om PET’ s brug af civile som agenter. Underretningen skal indeholde 

oplysninger om antallet af tilfælde, hvor PET har anvendt civile som agenter. Såfremt udvalget i 

forbindelse hermed udøver kritik, vil denne kritik ikke på grund af tavshedspligten umiddelbart 

komme til offentlighedens eller Folketingets kundskab, men evt. fremkomme som et drøftet emne 

i forbindelse med offentliggørelsen af udvalgets redegørelser.  Dette indebærer efter foreningens 

opfattelse, at et grundlæggende kontrolelement i udvalgets arbejde svækkes. Udvalgets beretning 

må efter foreningens opfattelse kunne omfatte eksempelvis konkret kritik af PET’s praksis ved 

brug af telefonaflytninger og brug af civile agenter.  En sådan kritik kan udmærket affattes 



således, at hensynet til efterretningstjenesternes effektivitet og samarbejdsrelationer ikke bringes i 

fare. 

 

Ad 4. Lovforslagets hensigt er angiveligt at skabe øget åbenhed om udvalgets arbejde. Forslaget 

synes ikke på nogen måde at leve op til denne hensigt, idet der alene er tale om en lovfæstelse af 

det eksisterende kontroludvalgs praksis med offentliggørelse af beretninger. Foreningen skal 

derfor foreslå, at udvalget skal afgive en årlig beretning samt i øvrigt afgiver beretning, når 

hensynet til væsentlige retssikkerhedsinteresser tilsiger det. 

 

Foreningen skal afslutningsvis bemærke at forslagets bestemmelse om, at udvalgets indsigt med 

efterretningstjenesternes forhold tillige skal omfatte detaljeret indsigt i tjenesternes budgetter, er 

en væsentlig forbedring. 

 

 

 

 

 

 

København, den 11.2. 2013 

 

Bjørn Elmquist  Leif Hermann 

formand  bestyrelsesmedlem 

  

 

 

 


