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Spørgsmål nr. 132 (Alm. del) fra Folketingets Forsvarsudvalg:  

 

”Kan ministrene give et tilsagn om, at der kommer evaluering 

af PET loven og Tilsynet med Efterretningstjenesterne her i ef-

teråret 2020?” 

 

Svar: 

 

Det følger af bemærkningerne til lov om Politiets Efterretningstjeneste 

(PET-loven), at Justitsministeriet skal udarbejde en rapport om erfaringerne 

med PET-loven fem år efter lovens ikrafttrædelse. 

 

Som det fremgår af min besvarelse af 14. februar 2020 af spørgsmål nr. 737 

(Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg, var det på daværende tidspunkt min 

forventning, at rapporten om erfaringerne med PET-loven ville foreligge i 

tide til, at jeg i den kommende folketingssamling ville kunne fremsætte 

eventuelle lovforslag i lyset af rapporten. 

 

Tilsynet med Efterretningstjenesterne (TET) har imidlertid for nylig afslut-

tet en særlig undersøgelse af Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) og har i 

den forbindelse anbefalet bl.a., at der gennemføres en uafhængig og uvildig 

undersøgelse.  

 

Regeringen har på den baggrund fremsat et lovforslag om nedsættelse af en 

særlig undersøgelseskommission med henblik på, at undersøgelsen kan 

igangsættes inden årets udgang.  

 

Som det fremgår af Justitsministeriets pressemeddelelse af 5. oktober 2020, 

vil der sideløbende med og på baggrund af undersøgelsen ske opfølgning på 

tilsynets kritik i andre spor, herunder vil Forsvarsministeriet bl.a. adressere 

tilsynets anbefalinger om revision af FE-loven. Der vil bl.a. snarest blive 

iværksat et arbejde med at indhente erfaringer fra andre lande, som sammen 

med kommissionens konklusioner vil kunne indgå i det fremadrettede ar-

bejde med at revidere FE-loven. Justitsministeriet og Forsvarsministeriet vil 

som led i dette arbejde se på rammerne for tilsynet. Der vil også fremadrettet 

blive set på relationen mellem Folketingets Udvalg vedrørende Efterret-

ningstjenesterne og forsvarsministeren og justitsministeren, herunder i for-

hold til tilsynet. Det forudsættes endvidere, at arbejdet vil omfatte både FE 

og PET. 

 

Afrapporteringen om erfaringerne med PET-loven vil således indgå i dette 

arbejde, og det er således på nuværende tidspunkt ikke forventningen, at 
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arbejdet med evalueringen af PET-loven vil kunne afsluttes i tide til, at der 

i den kommende folketingssamling kan fremsættes eventuelle lovforslag i 

lyset heraf.  
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