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Folketingets Forsvarsudvalg 
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Medlem af Folketinget Henrik Old (JF) har den 17. januar 2019 stillet 
følgende spørgsmål nr. 56, som hermed besvares. 
 
Spørgsmål nr. 56: 
Kan ministeren oplyse, om de danske efterretningstjenester, herunder 
Forsvarets Efterretningstjeneste, har tilstrækkelig lovhjemmel til at 
operere på Færøerne, eller om der efter regeringens opfattelse er be-
hov for at præcisere lovgivningen for at efterretningstjenesterne kan 
imødegå eventuelle cyberangreb, påvirkningskampagner og lignende 
trusler rettet mod Færøerne og færøske interesser? 
 
Svar: 
Forsvarets Efterretningstjenestes opgaver er reguleret i lov om Forsva-
rets Efterretningstjeneste (FE-loven), idet opgaverne for Center for 
Cybersikkerhed under Forsvarets Efterretningstjeneste dog er reguleret 
særskilt i lov om Center for Cybersikkerhed (CFCS-loven). De to love 
gælder ikke for Færøerne (og Grønland), men de vil ved kongelig an-
ordning helt eller delvis kunne sættes i kraft for Færøerne og Grønland 
med de ændringer, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger. 
 
Desuden er cyber- og informationssikkerhed på teleområdet reguleret 
af lov om net- og informationssikkerhed (NIS-loven). Loven, som tråd-
te i kraft i 2016, har styrket reguleringen af informationssikkerheden 
og beredskabet på teleområdet og har samtidig bidraget til at skærpe 
kravene til de danske teleselskabers sikkerhed. NIS-loven gælder ikke 
for Færøerne (og Grønland). 
 
Selvom lovgivningen på området for cyber- og informationssikkerhed 
således ikke er sat i kraft for Færøerne (og Grønland), er der mulighe-
der for, at Center for Cybersikkerhed på frivillig basis og efter aftale 
kan yde rådgivning til Færøerne og Grønland om cyber- og informati-
onssikkerhed.  
 
Men lovgivningen giver i dag ikke mulighed for, at Center for Cybersik-
kerhed ud over frivillig rådgivning kan udføre de myndighedsopgaver 
på Færøerne (og i Grønland), som lovgivningen giver mulighed for i 
Danmark. 
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Det betyder, at der vil kunne opstå forskellige niveauer af cyber- og 
informationssikkerhed i de forskellige dele af Kongeriget. 
 
Forsvarsministeriet vil drøfte behovet for at lade CFCS-loven træde i 
kraft for Færøerne og Grønland med de færøske og grønlandske myn-
digheder. 
 
I forhold til Politiets Efterretningstjeneste har justitsministeren oplyst, 
at tjenestens forhold er reguleret i PET-loven, og at Justitsministeriet 
for tiden arbejder på at sætte PET-loven i kraft på Færøerne. 
 
Det bemærkes for god ordens skyld, at det som bekendt følger af over-
tagelsesloven, at loven ikke omfatter udenrigs-, sikkerheds- og for-
svarspolitik, jf. § 1, stk. 2, nr. 4. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Claus Hjort Frederiksen 
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