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Spørgsmål nr. 37 (Alm. del) fra Folketingets Forsvarsudvalg: 

 

”Ministeren bedes redegøre for, hvorfor det har taget PET to år 

at give Irak- og Afghanistan kommissionen adgang til det nød-

vendige materiale, jf. artiklen ”PET har forsinket Irak-

undersøgelse i to år” på DR’s hjemmeside 6. november 2014.” 

 

Svar: 

 

Irak- og Afghanistankommissionen står over for en stor opgave med at 

skulle gennemgå en meget omfattende mængde dokumenter, herunder og-

så klassificeret materiale. Det er i den forbindelse afgørende, at kommissi-

onen kan behandle det klassificerede materiale under de fornødne sikker-

hedsforhold.    

 

Bl.a. skal elektroniske informationssystemer beregnet til behandling af vis-

se klassificerede informationer sikkerhedsgodkendes af den nationale it-

sikkerhedsmyndighed, jf. § 27 i cirkulære nr. 10338 af 17. december 2014 

om sikkerhedsbeskyttelse af informationer af fælles interesse for landene i 

NATO eller EU, andre klassificerede informationer samt informationer af 

sikkerhedsmæssig beskyttelsesinteresse i øvrigt (sikkerhedscirkulæret). 

Endvidere skal kontorer og lokaler, hvor der opbevares klassificerede in-

formationer og elektronisk informationsudstyr, herunder kabler og kryds-

felter, være sikret således, at uvedkommende ikke kan skaffe sig adgang 

hertil, jf. cirkulærets § 39, stk. 1. 

 

Det følger af § 1, stk. 1, nr. 6, i lov om Politiets Efterretningstjeneste 

(PET-loven), at Politiets Efterretningstjeneste (PET) har til opgave at være 

national sikkerhedsmyndighed og rådgive og bistå offentlige myndigheder 

og private i sikkerhedsspørgsmål. Det fremgår af sikkerhedscirkulæret, at 

Forsvarets Efterretningstjeneste varetager funktionen som national it-

sikkerhedsmyndighed, dog således at PET er national it-

sikkerhedsmyndighed inden for Justitsministeriets område. 

 

PET skal i egenskab af national sikkerhedsmyndighed og national it-

sikkerhedsmyndighed for Justitsministeriets område yde rådgivning ved 

gennemførelsen af bestemmelserne i sikkerhedscirkulæret, jf. cirkulærets § 

55.  

 

Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) har endvidere været inddraget, da FE 

er nationale it-sikkerhedsmyndighed uden for Justitsministeriets område, 

og da FE varetager funktionen som national sikkerhedsmyndighed inden 
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for Forsvarsministeriets område. 

 

Det bemærkes i øvrigt, at det ikke er PET, der forestår selve udførelsen af 

de relevante sikkerhedsforanstaltninger. 

 

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en 

udtalelse fra PET, der har oplyst følgende:  

 

”Justitsministeriet anmodede ultimo 2012 Politiets Efterret-

ningstjeneste (PET) om at udarbejde anbefalinger til sikring og 

håndtering af klassificeret materiale i Irak- og Afghanistan-

kommissionens lokaler i Holbergsgade 6 i København. 

 

PET besigtigede kommissionens lokaler den 29. november 

2012 og fremsendte den 3. januar 2013 til Justitsministeriet si-

ne grundlæggende anbefalinger til sikring af lokalerne og it-

netværket. I perioden fra januar 2013 til april 2014 blev der fo-

retaget en række besigtigelser mv. af lokalerne på Holbergsga-

de 6 og øvrige af kommissionens lokaler samt af it-netværket. I 

den forbindelse afgav PET den 9. august 2013 supplerende an-

befalinger til Justitsministeriet vedrørende sikring af lokalerne 

og it-netværket. De supplerende anbefalinger afstedkom bl.a., 

at det blev besluttet at indkøbe særligt it-udstyr til kommissio-

nen. 

 

Den 4. april 2014 orienterede kommissionen PET om, at man 

havde indrettet lokalerne efter de anbefalede sikkerhedstiltag, 

og i den anledning holdt PET den 12. maj 2014 møde med 

kommissionen i lokalerne i Holbergsgade bl.a. for at afklare 

eventuelle udeståender inden PET’s inspektion af lokalerne. 

Ved mødet blev det konstateret, at der forsat var sikkerheds-

mæssige mangler ved lokalerne. 

 

Den 24. juni 2014 meddelte kommissionen PET, at lokalerne 

var klar i forhold til de sikkerhedsmæssige anbefalinger, og der 

blev herefter aftalt en dato for ”sweeping” (sikring af, at loka-

let ikke bliver aflyttet) og inspektion af lokalerne fra PET. På 

grund af forhold hos både kommissionen og PET blev swee-

pingen dog først gennemført den 27. august 2014. 

 

Den 9. september 2014 blev lokalerne i Holbergsgade endeligt 

inspiceret og godkendt. Dog blev kommissionens it-netværk 

ikke godkendt, da PET fandt, at dokumentationen af it-

netværket var mangelfuld. 

 

Den 13. oktober 2014 gennemgik PET it-netværket og doku-

mentationen på ny. En række af de forhold vedrørende doku-

mentationen, der blev påtalt den 9. september 2014, blev kon-

stateret udbedret. Der var dog fortsat visse mindre mangler, 
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hvorfor PET alene udstedte en midlertidig godkendelse af it-

netværket. 

 

Fra den 13. oktober 2014 har kommissionen således haft mu-

lighed for at modtage og behandle klassificeret materiale. 

 

Det bemærkes, at PET deltog i et møde med kommissionen 

den 23. maj 2013 om det ønskede materiale fra PET. Herefter 

fremfandt PET det ønskede materiale og var klar til at aflevere 

dette til kommissionen ultimo juni 2013. Afleveringen kunne 

dog ikke foretages, inden lokalerne og it-netværket var ende-

ligt godkendt til sikring og håndtering af klassificeret materia-

le.” 

 


