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HØRINGSSVAR 

 

Til Justitsministeriet 

Høring over udkast til forslag til lov om nedsættelse af en undersøgelseskommission til undersøgelse af 
beslutningen om hjemsendelse af ledende medarbejdere i Forsvarets Efterretningstjeneste 

Modtaget ved høringsbrev den 6. januar 2023 med svarfrist 6. marts 2023.  

Svar fremsendt pr. mail til statsogmenneskeretskontoret@jm.dk og kera@jm.dk  

Ministeriets sagsnummer: 2022-750-0910 

 

Som svar på Justitsministeriets henvendelse den 6. januar 2023 om høring vedrørende udkast til forslag til lov 
om nedsættelse af en undersøgelseskommission til undersøgelse af beslutningen om hjemsendelse af ledende 
medarbejdere i Forsvarets Efterretningstjeneste kan Retspolitisk Forening herved meddele, at man kan støtte, 
at der nedsættes en hurtigt arbejdende granskningskommission. 
 
For så vidt angår Kommissionen arbejdsopgaver anbefaler vi, at de udvides, så kommissionen får mandat til 
også at fremkomme med sådanne forslag til styrkelse af beføjelserne for de respektive kontrolorganer, herunder 
især Tilsynet med Efterretningstjenesterne (TET) f.eks. med hensyn til dets adgang til indsigt i klassificeret 
materiale, som efter Kommissionens vurdering kunne have ændret hele det forløb i sommeren 2020, som fra 
nogle sider er blevet kraftigt kritiseret, og som nu har ført til nærværende forslag om  nedsættelse af denne 
hurtigt arbejdende kommission. 
 
At tillægge Kommissionen også den opgave er hjemlet i Lov om undersøgelseskommissioner og 
granskningskommissioner, se nærmere bemærkningerne i forslagsudkastets almindelige bemærkninger (side 
12): 
 

”Lovens § 4, stk. 2-4, regulerer nærmere de opgaver, som en undersøgelseskommission kan 
gives. Efter stk. 2 kan en undersøgelseskommission få til opgave at undersøge og redegøre for 
et faktisk begivenhedsforløb. Kommissionen kan endvidere få til opgave at komme med forslag 
til sådanne ændringer af love, administrative bestemmelser eller administrativ praksis, som 
undersøgelsen kan begrunde, jf. stk. 3.” 

 



Det forekommer indlysende, at den af os her foreslåede udvidelse af Kommissionens opgaver vil kunne 
fremme effektive og i årtier ventede forbedringer af retssikkerheden og trygheden omkring disse ømtålelige 
områder. 
 
 

København, den 6. marts 2023 

Bjørn Elmquist  Ida Munch Andersson 

Formand   Bestyrelsesmedlem 

 

 


