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Notits og talepunkter til Statsministeriet om ertikler i Ekstra Bladet
den 19. november 2013 om pflstande om, at chefen for politiets Efter-
retningstjeneste (PET) skulle have tiltvunget sig adgang og misbrugt
oplysninger fra Pia Kjrersgaards kalender til at forhindre hende i at
besoge Christiania

lBassrund:
Ekstra Bladet har gennem en lrengere periode skrevet artikler om samar_
bejdsvanskeligheder mellem ledelsen og de ansatte i pET. Tirsdag den 19.
november 2013 bragte avisen en historie om, at fem navngivne tiiiidsfolk i
PET har klaget til rigspolitichefen over, at pET-chefen Jakob Scharf skulle
have tvunget en rekke politifolk i PET til i strid med reglerne at orientere
sig.i ?ia Kjergaards kalender for at forhindre partilederei i at kunne delta-
ge i Retsudvalgets planlagte besog pa christiania i foraret 2012.

PET-chef Jakob Scharf har i anledning af pistanden udtalt:

"Ekstra Bladet bringer i dag artikler om, at jeg skal have tiltvunget mig
lds!"s og misbrugt oplysninger fra pia KjerJgqqrds kalender ti at foi-hindre hende i at besoge Christiania.

D i s s e pds t ande kan j e g ful ds t endi g bl anh afi i s e.

Jeg har aldrig og
PET modtager til
sleyttelsesopgaver.

. Disse op-
og person-

hvar i forhold til en enlcelt per_
at vi valger at soge at andre pd

kke i denperson, som vi varete_gjort med disse forhold.
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Det er naturligvis afgorende, at der er tillitt til, aI tle oplysninger, vi har
adgang til om de enkerte personer, ikke anvendes tir ordru o{ uvedkom-
mende ./brmdl. Hvis ledere eller medarbejdere i pET giver udiryk for be_
lqtmring i./brhtld til den konr*ete anven;else aJ'sddaine optysirger, lyt_
ter vi i PET naturligvis til deres bekymring ogfotger deres rdd.',

Justitsministeren afgav tirsdag den 19. november folgende udtalelse om
sagen:

ngsv PET varetager personbeslEttelsesop_
Pia og derfor har adgang ttl iplysntn[er

han skure nor, *iluufug, op 'r'*;!*';;:*;:r':;-Jn#":if,
forhindre hende i at besage Jeg hir i ivrigt bedr Rigspoliti_
c-hefen om at give en generel orientering oi situatiorri i rnr piyortrgr_
lvedsmadetfor politiet i morgen onsdag.

Derudover er det vigtigt at srd fast, at alle medlemmer af Foltrctinget spnl
kunne besoge samtlige a/lcroge af Danmark - det gelder ogsd chrlstiania.
Det er heldigvis ogsd muligt i Danmarh hvor Retsudvatget inklusiv pia
Kjersgaard besogte Christiania i juni 2012.

Danmark, hvor det er nodvendigt, at politiet
af besag, for at der kan tages de nadiendige
sd truende og farlige episoder sd vidt muttgt

Ndr det gelder det besog, som Retsudvalget oprindelig havde planlagt i
det tidlige fordr 2012, brev Justitsministiriet,^for beiget skulte forigd,orienteret af PET om, at det ville vere nodveidtgt, at"pottttet ,oi *firt
massivt og synligt tilstede pd christiania under Reisudvilgets besog. oiue
var nodvendigt for at latnne hdndtere det konkrete trussisbillede,"der fo_reld pd det pdgeldende tidspunld, og som vqr baseret pd blandt anaei e7_
teryetninger.

Jeg var af PET i fortrolighed blevet orienteret om, at der til det konlcrete
Pi at ind*ade mid_ttl opfusning indgikde iq norit ,tir_

pet trusselsbillede af betydningfor alle Retsudvalgets medlemmer.

I det lys mente jeg, at det
Retsudvalget en fortrolig o
af hensyn til Retsudvalgets

Pia Kjars-
anden. Hav-

de j e g knmpromitteret fortrolighe-



Formqnden vurderede efter den fortrolige orientering i samrdd med mig,
at det planlagte besog mdtte udsrE es fil et senere tiispunkt. Det var i mi_
ne ojne en rigtig vurdering at lade medlemmernes sikkerhed veje [ungest,
men baggrunden.for det sknrpede trusselsbillede mdtte ikke videregivis tii,l
Retsudvalgets medlemmer, da fut ville lampromittere de efterre-tninger,
som PET havde indsamlet,

Da politidirektoren for Kobenhavn ikkc havde mulighed for at dehage i et
forudgdende msde ilden besoget den pdgeldende iag, tidsttilede forman_den i lyset a/'den elutraordinere situation til udvalget, at besoget mdtte

nden, at den nu ledige tid kunne bruges
telmisk gennemgang af en betenlcning,
havde presset pdfor atfa.

I ovrigt valgte Retsudvalget - inHusiv pia Kjersgaard - qt besoge christi_
ania nogle mdneder senere pd en dato, Retsudvalget selv fastsatte. "f

Talepunkter:

Det er jo en sag, som justitsministeren allerede har udtalt
sig om.

Justitsministeren har blandt andet udtalt, at alle medlemmer
af Folketinget skal kunne besoge alle afkroge i Danmark.

Jeg deler denne opfattelse. Medremmer af Folketinget skal
naturligvis ogsi ktrnne besoge f. eks. Christiania.

Samtidig har justitsministeren peget pil, at der er nogle ste-
der i Danmark, hvor det er nodvendigt at inddrage politiet i
planlegningen, for at der kan tages de nsdvendige sikker_
hedsforanstaltninger, si truende og farlige episoder sa vidt
muligt undgis.

og i forhold til det aflyste christiania-besog, har jeg forst6-
et, at det var politiets vwdering, at der af hensyn til Retsud-
valgets sikkerhed ville vere behov for en meget massiv og
synlig polititilstedeverelse, hvis Retsudvalget valgte at
gennemfore besogel

Jeg har ogsi forstiet, at justitsministeren gav den daveren-
de fonnand for udvalget en forholig orientering om politiets



vurdering, og at formanden herefter i samrfld med justits-

ministeren vurderede, at det planlagte besog mitte udskydes

til senere.

Som jeg forstir det, valgte man altsi i den konkrete situati-
on at lade hensynet til medlemmernes sikkerhed veje tun-
gest.

Det synes jeg er svert at kritisere. Og Retsudvalget - inklu-
siv fru Pia Kjersgaard - gennemforte jo rent faktisk nogle
mineder senere et besog pA Christiania pfl en dato, som ud-
valget selv havde valgt.

Nar det gdder beskyldningen om, at chefen for politiets Ef-
terretningstjeneste skulle have misbrugt oplysninger fra fru
Pia Kjersgaards kalender til at forhindre hende i at besage
Christiania, kan jeg henvise til, at justitsministeren har bedt
chefen for Politiets Efterretningstjeneste om en redegorelse

om netop dette sporgsmil.

Jeg synes, at det rigtige er at afuente denne redegorelse, og
jeg har derfor ikke nogle kommentarer til beskyldningerne.
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Kare Jens

Jeg har ingen bemarkninger. Vores bidrag er blevet godkendt her i huset, siden vitalte sammen forste gang.

Vh Anne

Med venlig hilsen

Anne Berg Mansfeld-Giese
Kontorchef
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Emne: Vs: Beredskaber om pET og pia Kjersgaards kalender

saledes ser det beredskab ud, som er lagt til statsministeren. sig til, hvis I har bemarkninger dertil, elter hvis jeresbidrag ikke bliver godkendt oppe ijeres hus.

Jens
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Beredskaber til brug for sporgetime den 26. november

PET og misbrug af Pia Kjrersgaards kalender

fHvis der sporges til Retsudvalgets aflyste besog pd Christiania, kan

folgende oplyses:J

Det er jo en.sag, som justitsministeren allerede har udtalt sig om.

Justitsministeren har blandt andet udtalt, at alle medlemmer af

Folketinget skal kunne besoge alle afkroge i Danmark.

Jeg deler den opfattelse. Medlemmer af Folketinget skal naturligvis

ogsfl kunne besoge Christiania.

Samtidig har justitsministeren peget pfl, at der er nogle steder i

Danmark, hvor det er nsdvendigl at inddrage politiet i planlregningen,

for at der kan tages de nsdvendige sikkerhedsforanstaltninger, si
truende og farlige episoder si vidt muligt undgis.

I den konkrete situation vurderede Retsudvalgets formand i samrid

med justitsministeren, at det planlagte besog mitte udskydes til
senere.

Jeg har ikke grundlag for at kritisere den beslutning. Og Retsudvalget

- inklusiv fru Pia Kjrrsgaard - gennemfartejo rent faktisk nogle

mineder senere et besog pf, Christiania pi en dato, som udvalget selv

havde valgt.
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[Hvis der stilles mere detalierede sporgsmdl til aflysningen af besoget

pa CnrXfiania, herunder hvorfor mon ikke oplyste Pia Kjersgaard om

trusselsbilledet, kan folgende eventuelt oplyses : l

Jeg kender ikke de nrermere omstrendigheder og skal derfor henvise

til, at sfldanne sporgsmfll stilles til justitsministeren.

fHvis der sporges til PET-chef Jakob scharfs brug af Pia
Kj rers gaards kalender, kan folgende oplyses : J

Justitsministeren har som bekendt bedt chefen for Politiets

Efterretningstjeneste om en redegorelse om netop dette sporgsmf,l.

Jeg synes, at det rigtige er at afvente denne redegorelse, og jeg har

derfor ikke yderligere kommentarer.

Baggrund:
Ekstra Bladet har gennem en lrengere periode skrevet artikler om samarbejdsvanskeligheder

mellem ledelsen og de ansatte i PET. Tirsdag den 19. november 2013 bragte avisen en historie

om, at fem navngivne tillidsfolk i PET har klaget til rigspolitichefen over, at PET-chefen

Jakob Scharf skulle have tvunget en rrekke politifolk i PET til i strid med reglerne at orientere

sig i Pia Kjrrgaards kalender for at forhindre partilederen i at kunne deltage i Retsudvalgets

planlagte besog pi Christiania i foraret 2012.

PET-chef Jakob Scharf har i anledning af pistanden udtalt:

"Elrstra Bladet bringer i dag artiHer om, at jeg slml have tiltvunget mig adgang og misbrugt

oplysninger fra Pia {iersgaards kalender til at forhindre hende i at besoge Christiania.

Di s s e p ds t ande knn i e g ful ds t a ndi g b I anW afv i s e.

Jeg har aldrig og kunne aldrigfinde pd at misbruge de oplysninger, som PET modtager til
brugfor tilretteleggelsen af konfuete sikkBrheds- og beslEttelsesopgaver. Vi modtager

Iobende oplysninger om planlagte ahiviteter for de personer, som er omfattet af PET's

personbeslEttelse. Disse oplysninger bliver udelukkende brugt til at varetage sikkerheden og

personbeslcyttelsen i forhold til de pdgeldende.

Der Jmn vere situationer, hvor trusselsbilledet i forhold til en enkelt persons frerden er sd

usilclrert, at vifra PET's side velger at soge at endre pd arrangementet, og det er ikke i alle

tilfelde, at den person, som vi varetager sikkerhedenfor, bliver giort bekendt med disse

forhold.

Det er naturligvis afgorende, at der er tillid til, at de oplysninger, vi har adgang til om de

enkelte personer, ikke anvendes til andre og uvedkommende formdL Hvis ledere eller

medarbejdere i PET giver udtrykfor belcymring i forhold til den konlsete anvendelse af
sddanne oplysninger, lytter vi i PET naturligvis til deres bekymring og folger deres rdd. "
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Justitsministeren afgav tirsdag den 19. november folgende udtalelse om sagen:

"Jeg kan indledningsvist oplyse, at PET varetager personbeslqttelsesopgaver vedrarende Pia

Kjersgaard og derfor har adgang til oplysninger om hendes ferden. Jeg har noteret mig, at

inf-ituQr" blankt har afvist, at han skulle have misbrugt oplysninger fra Pia Kjersgaards

kntendei til at forhindre hende i at besoge Christiania. Jeg hnr i ovrigt bedt Rigspolitichefen

om at give en generel orientering om situationen i PET pdforligsl<redsmodet for politiet i
morgen onsdag.

Derudover er det vigtigt at sldfast, at alle medlemmer af Folketinget slml lrunne besoge

samtlige aflvoge af Danmark- det gelder ogsd Christiania. Det er heldigvis ogsd muligt i
Danmark, hvoi Retsudvalget inHusiv Pia Kjersgaardbesogte Christianiai juni 2012.

Men der er nogle steder i Danmarh hvor det er nodvendigt, at politiet inddrages i
planlegningei af besag, for at der kan tages de nodvendige sikkerhedsforanstaltninger, sd

truende ogfarlige episoder sd vidt muligt undgds'

Ndr det galder det besog, som Retsudvalget oprindelig havde planlagt i det tidlige fordr
2012, blev Justitsministeriet, for besoget skulleforegd, orienteret af PET om, at det ville vere

nohendigt, at politiet var meget massivt og synligt tilstede pd Christiania under

Retsudvigetsbesog. Dette vir nsdvendigtfor at kunne hdndtere det konbete trusselsbillede,

der foretipd det pdgeldende tidspunh, og som var baseret pd blandt andet efterretninger.

Jeg var af PET i fortrolighed blevet orienteret om, at der til det konlvete trusselsbillede horte,

at Pta Kjersgaard havde planer om at indtrade midlertidigt i Retsudvalget til det

pdgeldinde-brt"g. Denne oplysning indgik selufolgelig i den samlede trusselsvurdering og
'gjirde, 

at der vai et slcerpet trusselsbillede af betydningfor alle Retsudvalgets medlemmer'

I det lys mente jeg, at det rigtige var at give den daverende formandfor Retsudvalget en

fortrolig orientering om, at politiets vurdering var, at der af hensyn til Retsudvalgets
- 

stkkerhid, ville vere behov for en meget massiv og synlig polititilstedeverelse, hvis

Retsudvalget valgte at gennemfore det planlagte besog. Det ville have veretforkert af mig

iklre at viileregive dissi oplysninger til formanden, da jeg ikke lunne sidde min lconlcrete viden

om det samlede trusselsbillede overhorig. Oplysningen om Pia Kiersgaards eventuelle

deltagelse blev dog iklce videregivet til formanden. Havde ieg videregivet denne oplysning,

hav de j e g la mpr o mit t e r e t fortr ol i ghe de n omlq i n g P ia Ki er s gaar ds pl aner.

Formanden vurderede efter denfortrolige orientering i samrdd med mig, at det planlagte

besog mdtte udslEdes til et senere tidspunh. Det var i mine aine en rigtig vurdering at lade

medlemmernes sikkerhed veje tungest, men baggrundenfor det sknrpede trusselsbillede mdtte

iklre videregives til Retsudvalgets medlemmer, da det ville kompromittere de efterretninger,

som PET havde indsamlet.

Da politidirektorenfor Ksbenhavn ikke fuivde mulighedfor at deltage i et forudgdende msde

inden besaget den pdgeldende do4, indstillede formanden i lyset af den ekstraordinnre

situation til udvalget, at besaget mdne udslqtdes. Samtidigforeslogformanden, at den nu

ledige tid kunne bruges til, at Justitsministerietforetog en teknisk gennemgang af en

betenbting, som medlemmerne af Retsudvalget havde presset pfifor at fd.

I wrigt valgte Retsudvalget - inklusiv Pia $jarsgaard - at besoge Christiania nogle mdneder

senere pd en dato, Retsudvalget selv fastsatte' "



Beredskaber til brug for sporgetime den 26. november

PET og misbrug af Pia Kjrcrsgaards kalender

[Hvis der sporges til Retsudvalgets aflyste besog pd Christiania, kan

folgende oplyses:l

Det er jo en sag, som justitsministeren allerede har udtalt sig om.

Justitsministeren har blandt andet udtalt, at alle medlemmer af

Folketinget skal kunne besoge alle aflroge i Danmark.

Jeg deler den opfattelse. Medlemmer af Folketinget skal naturligvis

ogsfl kunne besoge Christiania.

Samtidig har justitsministeren peget pit, at der er nogle steder i
Danmark, hvor det er nsdvendigl at inddrage politiet i planlregningen,

for at der kan tages de nsdvendige sikkerhedsforanstaltninger, sfl

truende og farlige episoder sfl vidt muligt undgfls.

I den konlrete situation vurderede Retsudvalgets formand i samrf,d

med justitsministeren , at det planlagte besog mf,ffe udskydes til
senere.

Jeg har ikke grundlag for at kritisere den beslutning. Og Retsudvalget

- inklusiv fru Pia Kjrersgaard - gennemfsrtejo rent faktisk nogle

mflneder senere et besog pi Christiania pfl en dato, som udvalget selv

havde valgt.
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[Hvis der stilles mere detaljerede sporgsmdl til aflysningen af besoget
pd Christiania, herunder hvorfor mon ikke oplyste Pia Kjrersgaard om
trusselsbilledet, kan folgende eventuelt oplyses : J

Jeg kender ikke de nrermere omstendigheder og skal derfor henvise
til, at sfldanne sporgsmil stilles til justitsministeren.

[Hvis der sporges til PET-chef Jakob Scharfs brug af Pia
Kj rersgaards kalender, kan folgende oplyses : J

Justitsministeren har som bekendt bedt chefen for Politiets

Efterretningstjeneste om en redegsrelse om netop dette sporgsmil.

Jeg synes, at det rigtige er at afuente denne redegarclse, og jeg har

derfor ikke yderligere kommentarer.

Baggrund:
Ekstra Bladet har gennem en lengere periode skrevet artikler om samarbejdsvanskeligheder
mellem ledelsen og de ansatte i PET. Tirsdag den 19. november 2013 bragte avisen en historie
om, at fem navngivne tillidsfolk i PET har klaget til rigspolitichefen over, at PET-chefen
Jakob Scharf skulle have tvunget en rekke politifolk i PET til i strid med reglerne at orientere
sig i Pia Kjrergaards kalender for at forhindre partilederen i at kunne deltage i Retsudvalgets
planlagte besog pi Christiania i foriret 2012.

PET-chef Jakob Scharf har i anledning af pistanden udtalt:

" Elutra Bladet bringer i dag artikler om, at jeg skal have tiltvunget mig adgang og misbrugt
oplysninger fra Pia Kjersgaards knlender til at forhindre hende i at besage Christiania.

Disse pdstande kan jegfuldstendig blanW afiise.

Jeg har aldrig og lanne aldrigfinde pd at misbruge de oplysninger, som PET modtager til
brugfor tilretteleggelsen af konlvete sikkerheds- og beslqtttelsesopgaver. Vi modtager
lobende oplysninger om planlagte ahiviteter for de personer, som er omfattet af PET's
personbeslcyttelse. Disse oplysninger bliver udelukkende brugt til at varetage sikkerheden og
personbeslcyttelsen i forhold til de pdgnldende.

Der knn vare situationer, hvor trusselsbilledet i forhold til en enkelt persons frzrden er sd
usiklrprt, at vifra PET's side velger at soge at endre pd arrangementet, og det er ikke i alle
tilfelde, at den person, som vi varetager sikkerhedenfor, bliver gjort bekendt med disse

forhold.

Det er naturligvis afgarende, at der er tillid til, at de oplysninger, vi har adgang til om de
enkelte personer, ikke anvendes til andre og uvedkommende formdl. Hvis ledere eller
medarbejdere i PET giver udtrykfor belrymring i forhold til den konlvete anvendelse af
sddanne oplysninger, lytter vi i PET naturligvis til deres bekymring ogJ'alger deres rdd."
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Justitsministeren afgav tirsdag den 19. november folgende udtalelse om sagen:

"Jeg knn indledningsvist oplyse, at PET varetager personbeslqtttelsesopgaver vedrorende Pia

Kjersgaard og derfor har adgang til oplysninger om hendes ferden. Jeg har noteret mig, at

inf-i4tftr" blankt har afiist, at han skulle have misbrugt oplysninger fra Pia Kiersgaards

kalendei til at /brhindre hende i at besoge Christiania. Jeg har i ovrigt bedt Rigspolittchefen

om at give en generel orientering om situationen i PET pd forligslredsmodet for politiet i
morgen onsdag.

Derudover er det vigtigt at sldfast, at alle medlemmer af Folketinget skal kunne besoge

samtlige aflvoge af Danmark - det gelder ogsd Christiania. Det er heldigttis ogsd muligt i

Danmarh hvor Retsudvalget inklusiv Pia Kjersgaard besogte Christiania i juni 2012'

Men der er nogle steder i Danmark, hvor det er nodvendigt, at politiet inddrages i
planlegningen af besog, Jbr at der knn tages de nadvendige sikkerhedsforanstaltninger, sd

truende ogfarlige episoder sd vidt muligt undgds.

Ndr det gelder det besog, som Retsudvalget oprindelig havde planlagt i det tidlige fordr
20I 2, blev Justitsministeriet, for besoget slatlle foregd, orienteret af PET om, at det ville vere

nahendigt, at politiet var meget massivt og synligt tilstede pd Christiania under

Retsudvalgets besag. Dette var nodvendigtfor at hnne hdndtere det konlqete trusselsbillede,

der foreld pd det p&geldende tidspunkt, og som var baseret pd blandt andet efterretninger.

Jeg var af PET ifortrotighed blevet orienteret om, at der til det konlrete nusselsbillede horte,

at Pia Kjersgaard havde planer om at indtrede midlertidigt i Retsuhalget til det

pdgaldende besog. Denne oplysning indgik selufolgelig i den samlede ftusselsvurdering og

gjorde, at der var et skerpet *usselsbillede af betydningfor alle Retsudvalgets medlemmer.

I det lys mente jeg, at det rigtige var at give den davarende formandfor Retsudvalget en

fortrolig orientering om, at politiets vurdering var, at der af hensyn til Retsudvalgets

sikkprhed, ville vere behov for en meget massiv og synlig polititilstedeverelse, hvis

Retsudvalget valgte at gennemfore det planlagte besog. Det ville have veret forkert af mig

iklce at videregive disse oplysninger til formanden, da jeg ikke hmne sidde min konlvete viden

om det samlede trusselsbillede overhsrig. Oplysningen om Pia Kiersgaards eventuelle

deltagelse blev dog ikke videregivet til formanden. Havde jeg videregivet denne oplysning,

hav de j e g ko mpr omit t er e t fortr ol i ghe de n omlvin g P i a Ki ar s gaar ds p I aner.

Formandenvurderede efter denfortrolige orientering i samrdd med mig, at det planlogte

besog mdtte udskydes til et senere tidspunh. Det var i mine ojne en rigtig vurdering at lade

medlemmernes sikkerhed veje tungest, men baggrundenfor det sknrpede trusselsbillede mdtte

ikke videregives til Retsudvalgets medlemmer, da det ville kompromittere de efterretninger,

som PET hwde indsamlet.

Dapolitidirehorenfor Kabenhavn ikke havde mulighedfor at deltage i etforudgdende mode

inden besoget den pdgeldende dag, indstillede formanden i lyset af den elcstraordinme
situation til udvalget, at besaget mdtte udslqtdes. Samtidigforeslogformanden, at den nu

ledige tid kunne bruges til, at Justitsministerietforetog en telcnisk gennemgang af en

betanlvttng, som medlemmerne af'Retsudvalget havde presset p6for atfi'

I ovrigt valgte Retsudvalget - inklusiv Pia Kjersgaard - at besoge Christiania nogle mdneder

senere pd en dato, Retsudvalget selv fastsatte."



Kare Jens

I forlengelse af vores telefonsamtale sender jeg vedhaftet bidraget vedr. pET.

Mvh Stine

Stine Maria Tolstrup Christensen
Fuldma4ig

rE:-
&&&

Jut?rri,.,
Personalekontoret
Slotsholmsgade 10
t2l6 KAbenhavn K

Tff. direkte:72268/.t2
Tlf .:7226 4@
www. iustitsministeriet.dk
im@im.dk



Dato: 2. december 2013

Kontor: Personalekontoret
Sagsbeh: Stine Maria TolstruP

Christensen
Sagsnr.: 2013-00434004
Dok.: 989595

llvis der sporges til DFts krav om, at PET-chefen fyres

Muligt svar

o Jeg lrcgger afgorende vrgt pL at vi har et velfungerende PET.

r Som justitsministeren ogse har givet udtryk for, er et velfungerende internt sam-

arbejde naturligvis vigtigt i den forbindelse.

o Da sporgsmelet vedrorer den konkrete ledelsesmrssige situation i en institution

pA j ustitsmini sterens omrede, mi j eg i ovrig! henvise til j ustitsministeren.

***

. Jeg er bekendt med, at justitsministeren folger situationen noje, og jeg har fuld

tillid til, at justitsministeren tager de skridt, som ef nodvendige og rigtige.



Beredskaber tit brug for sporgetime den 3. december 2013

Dansk Folkepartis udtalelser om, at PET-Chef Jakob Scharf
skal afskediges

Jeg lregger afgarende vregt pi, at vi har et velfungerende PET. Det er

vigtigt for vores alles sikkerhed.

Som justitsministeren ogsfl har givet udtryk for, er et velfungerende

internt samarbejde naturligvis vigtigt i den forbindelse.

Da sporgsmfllet vedrorer den konkrete ledelsesm&ssige situation i en

institution pe justitsministerens omride, mfl jeg i avriE henvise til

justitsministeren.

[Jeg er bekendt med, at justitsministeren folger situationen noje, og

jeg har fuld tillid til, at justitsministeren tager de skridt, som er

nsdvendige og rigtige.l

Baggrund:
Peter Skaarup (DF) udtalte sondag den 1. december 2013 bl.a. falgende til pressen, idet han

krevede PET-chef Jakob Scharfs afsked:
"Tiden er inde til, at justitsministeren ffir sk6ret igennem og ssrger for, at der kommer en ny
ledelse, der kan starte pi en frisk."

Udtalelsen kommer i forlengelse af, at Peter Skaarup og de owige partiers retsordfsrere
tidligere er blevet uge orienteret om krisen i PET afjustitsminister Morten Bodskov, og i den

forbindelse satte Peter Skaarup den l. december 2013 som en frist for, hvornAr samarbejdet
mellem medarbejderne og ledelsen i PET skulle kore igen.



Beredskaber til brug for sporgetime den 3. december

PET og misbrug af Pia Kjrersgaards kalender

[Hvis der sporges til Retsudvalgets aflyste besog pd Christiania, kan

folgende oplyses:J

Jeg mener - i avigl ligesom justitsministeren - at alle medlemmer af
F olketinget skal kunne besoge alle afkroge i Danmark.

Men samtidig mfl man erkende, at der er steder i Danmark, hvor det er

nqdvendigt at inddrage politiet i planlregningen, for at der kan tages de

nsdvendige sikkerhedsforanstaltninger, si truende og farlige episoder

sfl vidt muligt undgfls.

I den konkrete situation vurderede Retsudvalgets formand i samrid
med justitsministeren, at det planlagte besog mitte udskydes til
senere.

Jeg har ikke grundlag for at kritisere den beslutning. Og Retsudvalget

- inklusiv ftu Pia Kjrersgaard - gennemfsrtejo rent faktisk nogle
mineder senere et besog pf, Christiania p& en dato, som udvalget selv
havde valgt.

[Lad mig i ovrigt underste ge, atjustitsministeren fortalte den
davrcrende formand for Retsudvalget om politiets vurdering af det
samlede trusselbillede under et besog pfl christiania p6 davrerende
tidspunkt. Justitsministeren fonalte ikke formanden om pia

Kjaersgaard eventuelle deltagelse i besoget, og hvad det betsd for
husselbilledet.l
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[Hvis der stilles mere detaljerede sporgsmdl til aflysningen af besoget

pd Christiania, herunder hvorfor man ikke oplyste Pia Kirersgaard om

trusselsbilledet, kan folgende eventuelt oplyses : J

Jeg kender ikke de narmere omstrcndigheder og skal derfor henvise

til, at sfldanne sporgsmfll stilles til justitsministeren.

Baggrund:
Ekstra Bladet har gennem en lengere periode skrevet artikler om samarbejdsvanskeligheder
mellem ledelsen og de ansatte i PET. Bl.a. har avisen bragt en historie om, at fem navngivne
tillidsfolk i PET hm klaget til rigspolitichefen over, at PET-chefen Jakob Scharf skulle have

tvunget en rrekke politifolk i PET til i strid med reglerne at orientere sig i Pia Kjrergaards
kalender for at forhindre partilederen i at kunne deltage i Retsudvalgets planlagte besog pi
Christiania i foriret 2012.

PET-chef Jakob Scharf har i anledning af pistanden udtalt:

"Elrstra Bladet bringer i dag artikler om, at jeg slml have tiltvunget mig adgang og misbrugt
oplysninger fra Pia Kjersgaards knlender til at forhindre hende i at besoge Christiania.

Di s s e pd s t ande knn j e g ful d s t a ndi g b I anh afi i s e.

Jeg har aldrig og kunne aldrigfinde pd at misbruge de oplysninger, som PET modtager til
brugfor tilretteleggelsen af konlvete sikkBrheds- og beslqtttelsesopgqver. Vi modtager
lsbende oplysninger om planlagte ahiviteterfor de personer, som er omfattet af PET's
personbeslcyttelse. Disse oplysninger bliver udelukkende brugt til at varetage sikkerheden og
personbeslEttelsen i forhold til de pdgeldende.

Der lranvere situationer, hvor trusselsbilledet iforhold til en enkelt persons frerden er sd
usiklcert, at vifra PET's side velger at soge at endre pd arrangementet, og det er ikkc i alle
tilfelde, at den person, som vi varetager sikkerhedenfor, bliver gjort bekendt med disse

forhold.

Det er naturligvis afgorende, at der er tillid til, at de oplysninger, vi har adgang til om de

enkelte personer, ikke anvendes til andre og uvedkommende formdl. Hvis ledere eller
medarbejdere i PET giver ud*ykfor belEmring iforhold til den kanfuete anvendelse af
sddanne oplysninger, lytter vi i PET naturligvis til deres belEmring ogfolger deres rdd."

Justitsministeren afgav tirsdag den 19. november folgende udtalelse om sagen:

"Jeg lrnn indledningmist oplyse, at PET varetager personbesleyttelsesopgaver vedr@rende Pia
Kjersgaard og derfor har adgang til oplysninger om hendes ferden. Jeg har noteret mig, at
PET-chefen blanfu har afvist, at han slaille hsve misbrugt oplysninger fra Pia Kjersgaards
keilender til at forhindre hende i at besage Christiania. Jeg har i wrigt bedt Rigspolitichefen
om at give en generel orientering om situationen i PET pdforligslaedsmodetfor politiet i
morgen onsdng.
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Derudover er del vigtigt at sldfast, at alle medlemmer af Folketinget skal lamne besoge
samtlige ffiroge aJ Danmark- det gdder ogsd Christiania. Det er heldigvis ogsd muligt i
Danmarlc, hvor Relsudvalget inklusiv Pia Kjarsgaard besogte Christiania i juni 2012.

Men der er nogle steder i Danmark, hvor det er nodvendigt, at politiet inddrages i
planlegningen af besog, for at der kan tages de nodvendige sikkerhedsforanstaltninger, sd
truende og.farlige episoder sd vidt muligt undgds.

Ndr det gelder det besag, som Retsudvalget oprindelig havde planlagt i det tidlige fordr
2012, blev Justitsministeriet, far besoget skulle foregd, orienteret af PET om, at det ville vrere
nodvendigt, at politiet var meget massivt og synligt tilstede pd Christiania under
Retsudvalgets besog. Dette var nodvendigt for at kunne hdndtere det konlcrete trusselsbillede,
der foreld pd det pdgeldende tidspunkt, og som var baseret pd blandt andet efierretninger.

Jeg var af PET ifortrolighed blevet orienteret om, ot der til det lconlqete trusselsbillede harte,
at Pia Kjersgaard havde planer om at indtrede midlertidigt i Retsudvalget til det
pdgeldende besog. Denne oplysning indgik selufolgelig i den samlede trusselsvurdering og
giorde, at der var et skarpet trusselsbillede af betydningfor alle Retsudvalgets medlemmer.

I det lys mente jeg, at det rigtige var at give den daverende formandfor Retsudvalget en

fortrolig orientering om, at politiets vurdering var, at der af hensyn til Retsudvalgets
sikkerhed, ville vere behov for en meget massiv og synlig polititilstedeverelse, hvis
Retsudvalget valgte at gennemfore det planlagte besog. Det ville have veretforkert af mig
ikke at videregive disse oplysninger til formanden, da jeg ikkp kunne sidde min konlcrete viden
om det samlede trusselsbillede overhorig. Oplysningen om Pia Kjersgaards eventuelle
deltagelse blev dog ikke videregivet til formanden. Havde jeg videregivet denne oplysning,
hav de j e g lm mpr o m i t t e r e t for tr o I i ghe de n o mb ing P ia Kj er s g aar d s p I ane r.

Formanden vurderede efter denfortrolige orientering i samrdd med mig, at det planlagte
besog mdtte udslEdes til et senere tidspunlct. Det var i mine ajne en rigtig vurdering at lade
medlemmernes sikkerhedveje tungest, men baggrundenfor det skrerpede trusselsbiltede mdtte
ikke videregives til Retsudvalgets medlemmer, da det ville lampromittere de eftenetninger,
som PET havde ind.samlet.

Da politidirehorenfor Ksbenhavn ikke havde mulighedfor at deltage i etforudgdende msde
inden besoget den pdgeldende dag, indstillede formanden i lyset af den ekstraordinrere
situation til udvalget, at besoget mdtte udslcydes. Samtidigforeslogformanden, at den nu
ledige tid lanne bruges til, at Justitsministerietforetog en telmisk gennemgang af en
betenlming, som medlemmerne af Retsudvalget havde presset pdfor atfh.

I ovrigt valgte Retsudvalget - inklusiv Pia Kjersgaard - at besoge Christiania nogle mdneder
senere pd en dato, Retsudvalget selvfastsatte."



Fra: Anne Berg Mansfeld-Giese [mailto :aer@im.dkJ
Sendt: 5. december 2013 L4:33
Til: Mie Vinkel Sorensen
Emne: vS: Ritzau: Bodskov om pET-sag: Jeg har gjort det eneste ansvarlige

Kare Mie
Som aftalt.

Vh Anne

Med venlig hilsen

Anne Berg Mansfeld-Giese
Kontorchef

Ju5Trrr
Politikontoret
Slotsholmsgade 10
1,2L6 K4benhavn K

Tlf. direkte: 7226 &SSO

Tlf .:7226 8400

im@im.dk

Fra: EmilMelchior
Sendtl 5. december 2013 10:38
Tih Moften Bodskw; Anne Kristine Axelsson; Jens-christian Brilow; John vestergaard; Rikke steffensenCc: #95ldep-Min
Emne: Ritzau: tsdskov onr pET-sag: Jeg har gj<lrt det eneste ansvarlige

ll ' i
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Justitsministeren erkender, at retsudvalget ikke fik hele sandheden at vide om aflysning af
Christiania-beseg.
Justitsminister Morten Bsdskov S holder fast i. at det var rigtigt ikke at fortelle F'olketingets Retsudvalg om

det skerpede trusselsbillede, som var irsag til, at et besog pi Christiania i februar sidste ir blev udskudt.

Ministeren kritiseres ellers for at have vildledt Folketinget i samarbejde med tidligere formand for
retsudvalget Anne Baastrup SF.

- Jeg mener, at det, jeg har gjort her, er det eneste ansvarlige at gwe i den pAgeldende situation
- Man skal forstfl, at det her handler om kilder i miljoer, der giver politiet og Politiets Efterretningstjeneste

et indblik i, hvad der foregar. Det er det, de bygger hele deres viden pi, og derfor er det selvfolgelig meget

fslsomt.
- Hvis man viderebringer det, sfl risikerer man altsfl at kompromittere eftenetningstjenestens fundament,

siger Bodskov, der torsdag er i Bruxelles.
Berlingske skriver torsdag, atbesagetpi Christiania blev udskudt, pi grund af, atPiaKjrrsgaards DF

deltagelse ifolge PET ville garebesaget farligere for alle udvalgets medlemmer og krreve flere betjente

Men Folketingets Retsudvalg fik i stedet en forklaring fra Anne Baastrup om, at besoget mitte udskydes,

fordi davrerende politidirektsr i Ksbenhavn, Johan Reimann, var forhindret i at deltage i et forudgiende
msde.
- Formuleringen om, at Johan Reimann ikke kunne vere til stede, er sfldan set rigtig. Men det er ogsfl rigtigl,
at Anne Baastrup var blevet bibragt fortrolige oplysninger om, at der var et skrerpet trusselsbillede, og at

hun vurderede, at sfl var det rigtigt at udskyde besoge.
- De oplysninger kunne ikke viderebringes til Folketingets Retsudvalg Det kunne de ikke, fordi det ville
kompromittere PET's kilder og deres efterretninger, hvis det ville komme ud, forklarer Morten Bodskov

Justitsministeren kalder besoget pi Christiania, som i stedet blev gennemfsrt i juni samme ir, for "en helt

srcrlig situation". Han understreger, at hans ambition alene har vreret at beskytte retsudvalget og Pia

Kjrersgaard.
- Det handler om retsudvalgets sikkerhed, det handler ogsi om Pia Kjrersgaards sikkerhed Hvis man skulle
kritisere mig for noget, si skulle det vere, at jeg havde holdt den her viden fra politiet og PET tilbage og

havde sagt til retsudvalget"tagpi besog pi Christiania", vel vidende at det hele risikerede at brage los

derude, siger Bodskov.

litzau/



Fra I Anne Berg Mansfeld-Giese Ima ilto:aer@jm.dkl
Sendt: 6. december 2013 09:54
Til: Mie Vinkelgrensen
Emne: [Captia] Rev. notits

Kere Mie

som aftalt en ny notits om sagen vedr. Retsudvargets besog pi christiania.

Beklage r forsinkelsen.

Anne
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Ny notits til Statsministeriet om pistandene om, at chefen for Politiets
Efterretningstjeneste (PET) skulle have tiltvunget sig adgang og mis-
brugt oplysninger fra Pia Kjrcrsgaards kalender til at forhindre hende

i at besoge Christiania

lBassrund:

Ekstra Bladet skrev den 19. november 2013 en historie om, at fem navn-
givne tillidsfolk i PET har klaget til rigspolitichefen over, at PET-chefen
Jakob scharf skulle have tvunget en rekke politifolk i PET til i strid med
reglerne at orientere sig i Pia Kjergaards kalender for at forhindre partile-
deren i at kunne deltage i Retsudvalgets planlagte besog pi christiania i
februar 2012.

Justitsministeren har anmodet chefen for PET om en redegorelse om forls-
bet. Denne redegorelse blev den 3. december 2013 sendt til Retsudvalget.

Af redegorelsen fremgar det bl.a., at PET efter aflysningen af det fsrst
planlagte besog pfl Christiania den 29. februar 2012 glorde sig overvejelser
om flere forskellige scenarier for det tilfrelde, at det mitte vise sig sikker-
hedsmessigt uforsvarligt at gennemfore Retsudvalgets besog pi Christia-
nia med Pia Kjersgaards deltagelse. Et af disse scenarier, som altsf, blev
overvejet, men forladt, indebar, at besoget - uden Pia Kjrersgaards vidende
- skulle soges placeret pi et tidspunkt, hvor hun ville vere forhindret i at
deltage. I den forbindelse blev PETs Sikkerhedsafdeling, som varetog per-
sonbeskyttelsesopgaver vedr. Pia Kjarsgaard bedt om at underssge, om
man i afdelingen - som led i personbeskyttelsesopgaven - var bekendt
med perioder, hvor Pia Kjarsgaard ville vere bortrejst eller pfl anden vis
forhindret i at deltage.

Justitsministeren har efter modtagelsen af redegorelsen mgddelt pET, at et
sidant scenarie ikke for fremtiden bor indgi i efterretningstjenestens over-
vejelser om, hvordan man gennemfsrer personbeskyttelsesopgaven, uden
at det pigreldende folketingsmedlem er orienteret herom.

Dato: 5. december 2013
Kontor:
Sagsbeh: Anne Berg Mansfeld-

Giese
Sagsnr.: SJ-STD-95lJLO
Dok.: 995115

Slotsholmsgade l0
1216KdenhavnK.

Telefon 7226840A
Telefax 3393 3510

www justityninisteriet. dk
jm@in.dk



Justitsministeren har efterfslgende bekrreftet, at hans tilkendegivelse om-
fatter sikaldt vIP, der er under personbeskyttelse og siledes ikke udeluk-
kende medlemmer af Folketinget.

Det bemrerkes, at PET-chefen har meddelt, at han snsker at fratrrede sin
stilling ved irets udgang.l

I justitsministerens oversendelsesbrev af 3. december 2013 til Folketineets
Retsudvalg om redegorelsen er anfortflg:.

"Det fremgdr bl.a. af redegorelsen, at pET's siktrerhedsafdeling til brug
for overveielserne om dl eller flere mulige scenarier i forhotd til Fotketin-
gets Retsudvalgs onske om et besog pd christiania blev bedt om at under-
soge, om man i afdelingen - som led i personbeskyttelsen af pia Kjers-
gaard - var bekendt med perioder, hvor pia Kjersgaard villi vere forhin-
dret i at deltage i et eventuelt besog. Deue ianf"tgt redegorelsin rele-
vant, hvis det pd grund af trusselsbilledet skulle vise-sig noclvendigt at sa-
ge Retsudvalgets oq Pia Kiersgaards besog p6 christiania gennemfort pd
fors lrcllige tidspunlaer. scenariet blev efterfolgende fortadt.

PET md ikke sidde konlvete trusler og efterretninger overhorig, og det er
PET's opgave at overveje og om nodvendigt handie pd kont<rele nisler og
efterretninger.

Det fremgdr af redegorelsen, at pET har overvejet forskellige scenarier i
fo r b inde I s e m e d p I anl e gni n g e n af p e r s onb e s kyti e t sL s op gav e n v e dr sr e nde
Pia Kjersgaard i relation til Retsudvalgets snske o*-ol besoge christia_
nia.

Justitsministeriet har draftet med pET, om et scenarie, der ville indebere,
at et arrangement soges placeret pd et tidspunkt, hvor et medlem af Folke_
tinget med personbeskyttelse ikke vil latnne deltage, fremadrettet b:ar indgd
i efterr etningstj ene s te ns ov ervej e I s er.

J1q ha1 fi den baggrund meddelt pET, at et sddan scenarie ikke for frem-tiden bor indgd i efterretningstjenestens overvejelser om, hvoidai man
gennemforer personbeskyttelsesopgoven, uden at det pdgeldende fotkp-tingsmedlem er orienteret herom.

For god ordens slEld skal jeg minde om, at Retsudvalgets besog pd chri-
stiania blev gennemfort i juni 2012 med deltagelse ojma, Ritiudvatget
og Pia Kjersgaard."

Justitsministeren har desuden efterfolgende den 3. deeember udtalt flg:
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Efier at jeg modtog redegorelsen, har Justitsministeriet drofiet personbe-
slgtttelsesopgaven med PET. Pd den baggrund har jeg meddelt pET, at et
scenarie, der ville indebere, at et arrangement s6ges placeret pd et tids-
punW, hvor et medlem af Folketinget med personbeslcyttelse ikke vil kunne
dehage, fremadrettet ikke bor indgd i efterretningstjenestens overvejelser,
uden at det pdgelfundefolketingsmedlem er orienteret herom.

Det .ieg har veret orienteret om handler om forlobet op til aflysningen af
Retsudvalgets besog ifebruar 2012. Det redegjordejegfor ii9. november i
dr".

Der henvises derudover til Rjtzau telegram af gd.kl. 10.34.



Fra: Jens Teilberg Sondergaard
Sendt: 9. december 2013 11:04
Til: 'Anne Berg Mansfeld-Giese'
Cq Mie Vinkel Sgrensen
Emne SV: Udkast

Hej Anne

Tak for svaret. Vi har udbygget svaret lidt efterfOlgende, og jeg sender derfor en ny version. Jeg beklager.

Den nye version er sAdan set forelobigt godkendt af statsministeren, men vi vil lige sikre os, at I ikke harbemarkninger dertil.

Jens

Fra : Anne Berg Mansfeld-Giee Imailto : aer@im. d k ]Sendt 8. december 2013 t7:29
Tiil: lens Teilberg Sondergaard
Emne: SV: Udkast

Kare Jens

Vi har ingen bemerkninger til udkasteF det ser fint ud.

Vh Anne

Med venlig hilsen

Anne Berg Mansfeld-Giese
Kontorchef

JosrtTt
Politikontoret
Slotsholmsgade 10
1215 K6benhavn K
Tff. direkte:7226BSSO
Tlf.:72268/0f.
www. iustitsmin iste riet.d k
im@im.dk

Fm: Jens lmaiho:jts@strn.dk]
SendB 7.
TB: Anne Berg Mansfeld-Giese
Cc Mie Vinkd Sgrensen; Charlofre Kriiger
Enrnq Udkast

Hej Anne

statsministeren skal onsdag - umiddelbart efter jeres hasteforespgrgse{ besvare et mundtligt sporgsmdlom' hvorvidt hun har tillid tiljustitsministeren. Jeg har i den forbindelse lavet nedenstdende udkast. Har dt



bemarkninger dertil?

Teksten er sat ind nedenfor, da jeg har problemer med at sende vedhaftede filer fra min hjemmecomputer.

Jens

Fra: Camilla og Jens
SendB lordag den 7, dcember 2OL3 23.25
Til: Jens Teilberg Sondergaard
Emne: Udkast

Statsminister Helte Thoming-Schmidts besvarelse af sporgsmil nr. S 622 stillet af Karsten Lauritzen (V) (Medspsrger
Sophie Lohde (V)).

Sporgsmil:
Har statsministeren fuld tillid til iustitsministeren?

Svar:

Ja jeg har fuld tillid til justitsministeren.

Jeg antager, at baggrunden for sporgsmfllet er den hasteforesporgsel, der netop har veret om aflysningen af
Retsudvalgets besog pA Christiania den29. februar 2012.

Justitsministeren har under foresporgslen redegjort for forlobet, og jeg antager, at hr. Karsten Lauritzen - der var med
til at indkalde til hasteforesporgslen - har fulgt noje med.

Jeg formoder derfor ogsi, at spsrgeren i den forbindelse har f[et besvaret de sporgsmAl, som han har haft vedrsrende
sagen.

Replik 1:

Lad mig understrege, at jeg - ligesom justitsministeren- mener, at alle medlemmer af Folketinget skal kunne besoge
alle afkroge i Danmark.

Samtidig er der er nogle steder i Danmark, hvor det er nodvendigt at inddrage politiet i planlegningen, for at der kan
tages de nodvendige sikkerhedsforanstaltninger, sfl fuende og farlige episoder sfl vidt muligt undgas.

I den konkrete situation vurderede Retsudvalgets formand i samr6d med justitsministeren, at det planlagte besog mitte
udskydes til senere.

Jeg har ikke grundlag for at kritisere den beslutning.

Og lad mig i ovrigt minde om, at Retsudvalget - inklusiv fru Pia Kjengaard - jo rent faktisk nogle mflneder senere
germemforte et besog pi christiania pi en dato, som udvalget selv havde valgt.

Replik 2:

Som jeg sagde indledningsvis har jeg fuld tillid til justitsministeren.

Justitsministeren har nu flere gange redegiort for det konkrete forlob, senest under den netop overst6ede foresporgpel.

Retsudvalgets fomrand vurderede i den konkrete situation i samrdd med justitsministeren, at det planlagte besog mitte
udskydes til senere,

Den bsslutning har jeg ikke grundlag for at kritisere.

Beredskaber
fHvis der sporges til, hvordan sagens forlob henger scrmmen med, at justitsministeren siden har meddelt pET, at
et scenarie, der indeberer, af el arrangement soges placeret pd et tidspunkt, hvor et medlem af Folketinget med
personbeslryttelse ikke kan deltage, ikkefremover skal indgd i tjenestens overvejelser, uden at det pdgildende



lblketin gs med I em er ori enlerel deront, kan Jblge nde evenlue Il siges.: l

Der er tale om to lbrskellige fbrlob.

Justitsministeren havde en dialog med Retsudvalgets formand fbrud for, at Retsudvalget skulle have besogt Christiania

den 29. februar 2012.

Efter aflysningen af dette besog gjorde PET sig en rrkke overvejelser om, hvordan besoget kunne gennemfores'

Og i den forbindelse overvejede PET et scen at besoget blev placeret pfl et tidspunkt, hvor Pia

Kjnrsgaard ville vere forhindret i at deltage' den forladt'

PET-chefen har redegiort for disse overvejelser i sin redegOrelse fra sidste uge.

der vil indebrre, at et arrangement soges

lse ikke kan deltage, fremover ikke bor indg6

derom.

[Hvis der sporges til, om hvordan man skal kunne tro pd justitsministeren, ndr han ikke fremlegger alle

oplysninger, hirunder om baggrundenfor trusselvurderingen, kanfolgende eventuelt siges: l

Jeg regner nred, at Folketingets melemmer har forstielse for, at der kan vare efterrefiringsoplysningeg der er

klissificerede, og som har en sA folsom karakter, at de ikke kan videregives.

Men i owigt har justitsministeren jo redegjort for sagen under den netop overstiede foresporgsel.

[Hvis der i avrigt sporges til sagens detaljer, herunder hvorfor oplysninger kunne deles med Retsudvalgets

formand og ikke Pia Kiersgaard, kanfolgende eventuelt siges:l

Justitsministeren har redegiort for sagen under den netop overstiede foresporgsel.

Hvis der er sporgsmil, som spsrgeren ikke fik besvaret under foresporgslen, er jeg sikker p6" at justitsministeren stir til

ridighed for at besvare yderligere sporgsmil, som Folketinget mitte stille til ham'

Basgrund:
G. uif forud for sporgetiden v&re en hasteforesporgsel (kl. l3) med justitsministeren om folgende spargsmil: Vil ministeren

redegore for ministerens og ministeriets rolle vedrsiende Retsudvalgets planer om besog pi Christiania, herunder Pia Kjersgaards

deltalelse og overvejelseme om at forhindre hende og/eller Retsudvalget i at deltage i det pigreldende besog?

Hasteforesporgslen er indkaldt af Peter Skaarup @F), Karsten Lauritzen (V), Sirnon Emil Ammitzbsll (LA) og Tom Behnke (KF).



STATSMINISTERIET
Dato:71122013

Statsminister Helle Thorning-schmidts besvarelse af sporgsmilm. S 622

stillet af KarstenLwxrtzen (V) (Medsporger Sophie Lshde (V).

Sporgsmfil:
Har statsministeren fuld tillid til justitsministeren?

Svar:

Ja, jeghar fuld tillid til justitsministeren.

Renlik 1:

Justitsministeren har flere gange redegjort for forlsbet omkring aflysningen

af Retsudvalgets besog pi Christiania den29. februar 2012. Bl.a. under et

samrid i gir og senest under en hasteforespsrgsel, som netop er overstiet.

Jegantager, at hr. KarstenLauritzen - der var med til at indkalde til haste-

foresporgslen - har fulgt noje med.

Jeg formoder derfor ogsi, at sporgeren i den forbindelse har fbet besvaret

de sporgsmil, som han har haft vedrsrende sagen.

Som nrevnt har jeg fuld tillid til justitsministeren.
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Replik 2:

Lad mig understrege, at jeg - ligesom justitsministeren - mener, at alle

medlemm er afFolketinget skal kunne besoge alle afkroge i Danmark.

Samtidig er der er nogle steder i Danmark, hvor det er nsdvendigt at ind-

drage politiet i planlregningen, for at der kan tages de nsdvendige sikker-

hedsforanstaltninger, si truende og farlige episoder si vidt muligt undgis.

Som det fremgir afjustitsministerens udtalelse af 19. november, vurderede

Retsudvalgets formand i samrfld med justitsministeren i den konkrete situa-

tion, at det planlagte besog mfltte udskydes til senere.

Jeg har ikke grundlag for at kritisere den beslutming.

Og lad mig i ovrtslminde om, at Retsudvalget - inklusiv fru Pia Kjrers-

gaard - jo rent faktisk nogle mflneder senere gennemforte et besog pn Chri-

stiania pi en dato, som udvalget selv havde valgt.

Replik 3:

Som jeg sagde indledningsvis, har jeg fuld tillid til justitsministeren.

Justitsministeren har nu flere gange redegjort for det konkrete forlob, se-

nest under den netop overstiede foresporgsel.

Som det fremgir afjustitsministerens udtalelse af 19. november, vurderede

Retsudvalgets formand i samrid med justitsministeren i den konkrete situa-

tion, at det planlagte besog mfltte udskydes til senere.

Den beslutning har jeg ikke grundlag for at kritisere.
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Beredskaber:

[Hvis der sporges til, hvordan sagens forlob henger sammen med, at ju-

stitsministeren siden har meddelt PET, at et scenarie, der indeberer, at et

arrangement soges placeret pd et tidspunkt, hvor et medlem af Folketinget

med personbesleyttelse ikke kan deltage, ikkefremover skal indgd i tiene-

steni overvejelser, uden at det pdgeldendefolketingsmedlem er orienteret

derom, kan folgende eventuelt siges :J

Der er tale om to forskellige forlob.

Justitsministeren havde en dialog med Retsudvalgets formand forud for, at

Retsudvalget skulle have besogt Christiania den 29. februar 201'2. Besoget

blev som bekendt aflyst.

Som det fremgflr af den redegorelse, som PET-chefen afleverede i sidste

uge, giorde PET - efter aflysningen af besoget den 29. februar - sigen

rrckke overvejelser om, hvordan Retsudvalgets besog kunne gennemfores.

Og i den forbindelse overvejede PET ifalge redegorelsen et scenarie, der

indebar, at besoget blev placeret pi et tidspunkt, hvor Pia Kjersgaard ville

v&re forhindreti atdeltage. Scenariet blev siden forladt.

Som det fremgar afjustitsministerens brev til Retsudvalget af 3. december,

har justitsministeren i forlangelse af redegarelsen fra PET-chefen meddelt

PET, at et scenarie, der vil indebr;e, at et arrangement soges placeret pi et

tidspunkt, hvor et medlem af Folketinget med personbeskyttelse ikke kan

deltage, fremover ikke bsr indgi i efterretningstjenestens overvejelser,

uden at den pigreldende er orienteret derom.
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[Hvis der sporges til, om hvordan man skal kunne tro pd justitsministeren,

ndr han ikkefremlegger alle oplysninger, herunder om baggrundenfor
trusselvurderingen, kan falgende eventuelt siges : J

Jeg regner med, at Folketingets medlemmer har forstflelse for, at der kan

v&re efterretningsoplysninger, der er klassificerede, og som har en si fsl-
som karakter, at de ikke kan videregives.

Men i wrigthar justitsministeren jo redegiort for sagen, bl.a. under den

netop overstiede foresporgsel.

[Hvis der sporges til, hvorfor visse oplysninger kunne deles med Retsud-

valgets formand og ikke med Pia Kjursgaard eller Retsudvalgets medlem'
mer, kan folgende eventuelt siges :J

Jeg regner med, at Folketingets medlemmer har forstf,else for, at nir det

drejer sig om efterretningsoplysninge1 kan der v&re situationer, hvor ikke

alle kan fh alt at vide.

Man mi ofte vurdere fra sag til sag - og fra situation til situation - hvem

man kan ogbor dele oplysninger med.

Jeg har ikke i det konkrete tilfelde grundlag for at tilsidesrette justitsmini-

sterens vurdering af situationen.

fHvis det antydes eller siges, at justitsministeren eller PET har lojet om det
konlvete trus s elbill ede eller lignende, kan folgende eventuelt s iges : J

Ja, jeg har bemrerket, at fru Pia Kjrersgmtd skulle have sagt, at hele histo-

rien ikke passer.

Det er en ekstrem grov anklage mod justitsministeren og mod politiet.

Det er simpelthen under lavmilet at pflsti, at politiet skulle have opfundet

en trussel, som ikke eksisterede.



[Hvis der i ovrigt sporges til sagens- a"*ryu, kanfotgende eventuelt siges:J

Justitsministeren har bl.a. redegjort for sagen under den netop overstflede

foresporgsel.

Hvis der er sporgsmfll, som spsrgeren ikke fik besvaret under foresporgs-

len, er jeg sikker ph, atjustitsministeren stir til ridighed for at besvare

yderligere sporgsmil, som Folketinget mitte stille til ham.

*!ft

Det er lidt besynderligt, at sporgeren reffer disse sporgsmfll til mig.

Der har vreret rig lejlighed for sporgeren til at reffe sporgsmfllene til ju-

stitsministeren, bide under girsdagens samrid og under den netop oversti-

ede foresporgsel.

Men hvis der alligevel er spsrgsmil, som spsrgeren har glemt at stille - til
trods for, at der har vreret rig lejlighed til det - er jeg sikker pi, at justits-

ministeren star til ridighed.
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Eqg@,:
Justitsministeren har tirsdag den 10. december veret i samrid om aflysningen af Rets-
udvalgets besog pi Christiania den 29. februn 2012.

Desuden vil der forud for sporgetiden vrre en hasteforesporgsel (kl. 13) med justits-
ministeren om folgende sporgsmil: Vil ministeren redegore for ministerens og mini-
steriets rolle vedrsrende Retsudvalgets planer om besog pi Christiani4 herunder Pia
Kjersgaards deltagelse og overvejelseme om at forhindre hende og/eller Retsudvalget
i at deltage i det pigeldende besog? Hasteforesporgslen er indkaldt af Peter Skaarup
(DF), Karsten Laurfizen (V), Simon Emil Ammitzball (L/+,) og Tom Behnke (KF).

Pia Kjersgaard har ifolge en artikel trykt pe BT's hjernmeside den 6. december 2013
bl.a. udtalt folgende: "Morten Bodskov star jo nu og snakker lss i TV hver eneste dag,

men jeg tror ikke pi, hvad han siger. Han kom selv til mig, da den forste historie var i
aviserne og sagde: 'Pia" du skal vide, der var en sarlig trussel. Men hvorfor kunne han
si ikke fonrelle mig om den? Jeg har veret medlem af kontroludvalget. Jeg har fiet
mange hemmelige ting at vide i tidens lsb. Selvfslgelig kan man fortelle mig noget.
Forklaringen er helt enkel: Der var ikke nogen serlig trussel. Hele historien passer
ikke."


