
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
Side 1 af 2 

Dato: 17. september 2020 

 

Enhed: TFFE  

Sagsnr.: 2020/006322 

Dok.nr.: 139354 

Bilag: Ingen 

 

FORSVARSMINISTEREN 

Holmens Kanal 9 

1060 København K 

 

Tlf.: +45 7281 0000 

Fax: +45 7281 0300 

E-mail: fmn@fmn.dk 

www.fmn.dk 

 

EAN: 5798000201200 

CVR: 25 77 56 35 

 

    

 

 

 
 

 

 

Folketingets Forsvarsudvalg 
Christiansborg 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medlem af Folketinget Karsten Lauritzen (V) har den 11. september 
2020 stillet følgende spørgsmål nr. 152, som hermed besvares. 
 
Spørgsmål nr. 152: 
Forsvarsministeren bedes redegøre for, hvilken forhandling der har 
været om ordlyden i rapporten fra Tilsynet med Efterretningstjenester-
ne mellem Forsvarsministeriet og tilsynet, og på hvilket niveau ministe-
ren har været en del af, eller været orientret om, den forhandling, set i 
lyset af, at redegørelsen, netop fordi den er beregnet til offentliggørel-
se, ikke må indeholde oplysninger hvis offentliggørelse kan skade sta-
ters sikkerhed, forholdet til udenlandske samarbejdspartnere, efterret-
ningstjenesternes kilder mv., som det står beskrevet i lov om tilsyn 
med FE og PET? 
 
Svar: 

Jeg lægger til grund, at der med spørgsmålet refereres til det uaf-
hængige tilsyns rapport, som jeg modtog den 21. august 2020, på 
baggrund af tilsynets særlige undersøgelse af Forsvarets Efterretnings-
tjeneste. Rapporten er klassificeret (hemmelig) og er ikke offentlig-
gjort, ligesom den ikke er beregnet til offentliggørelse i modsætning til 
tilsynets årsredegørelser, jf. lov om Forsvarets Efterretningstjeneste § 
19. 
 
Der har ikke været en forhandling mellem Forsvarsministeriet og det 
uafhængige tilsyn om tilsynets klassificerede rapport på baggrund af 
tilsynets særlige undersøgelse. 
 
Det bemærkes i den forbindelse, at det fremgår af lov om Forsvarets 
Efterretningstjeneste § 14, at ”tilsynet udøver sine funktioner i fuld 
uafhængighed.” Det fremgår endvidere af bemærkningerne til loven, at 
”bestemmelsen fastsætter, at tilsynet udøver sine funktioner i fuld uaf-
hængighed. Tilsynet er således ikke undergivet tjenestebefalinger fra 
Forsvarsministeriet eller andre administrative myndigheder med hen-
syn til udøvelsen af sin virksomhed.” 
 
Jeg henviser derudover til min besvarelse af 14. september 2020 af 
FOU spørgsmål nr. 130. 
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Med venlig hilsen 
 
 
Trine Bramsen 
 


	Spørgsmål nr. 152:
	Svar:

