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Medlem af Folketinget Peter Skaarup (DF) har den 24. september 2020 
stillet følgende spørgsmål nr. 177, som hermed besvares. 
 
Spørgsmål nr. 177:  
Hvorfor fastholder ministeren, at de ledende medarbejdere i FE først 
blev fritstillet den 21. august 2020, når en aktindsigt fra Berlingske 
tydeligt viser, at medarbejderrepræsentanter i FE allerede blev oriente-
ret mandag 17. august om, at chefen for Forsvarets Efterretningstjene-
ste og indhentningschefen ville fratræde deres stillinger? 
 
Svar: 
Som det fremgik af min besvarelse af FOU samrådsspørgsmål O og P 
den 23. september 2020 og af min pressemeddelelse af 24. august 
2020 blev chefen og to ledende medarbejdere i Forsvarets Efterret-
ningstjeneste den 21. august 2020 fritaget for tjeneste indtil videre. 
Det skete, efter at jeg samme dag blev bekendt med det uafhængige 
tilsyns alvorlige kritik. På baggrund af yderligere gennemgang af tilsy-
nets undersøgelsesrapport blev den tidligere chef for Forsvarets Efter-
retningstjeneste den 24. august 2020 og efterfølgende yderligere en 
medarbejder ved Forsvarets Efterretningstjeneste fritaget for tjeneste 
indtil videre. 
 
Så længe den uafhængige og uvildige undersøgelse pågår, kan de fem 
medarbejdere, der er tjenestefritaget, ikke varetage stillinger, der er 
relateret til Forsvarets Efterretningstjeneste.  
 
Jeg kan oplyse, at jeg den 19. august 2020 og den 3. september 2020 
modtog to breve fra tillidsrepræsentanterne ved Forsvarets Efterret-
ningstjeneste. Brevene vedrører personalemæssige forhold i tiden, in-
den jeg blev bekendt med tilsynets alvorlige kritik den 21. august 
2020, hvor jeg modtog det uafhængige tilsyns undersøgelsesrapport og 
kopi af pressemeddelelse. Allerede inden den 21. august 2020 havde 
jeg overvejelser om ledelsesmæssige ændringer i Forsvarets Efterret-
ningstjeneste.  
 
Jeg kan supplerende oplyse, at Forsvarsministeriets departement og 
Forsvarsministeriets Personalestyrelse har indledt en dialog med de 
fem medarbejdere, der er tjenestefritaget, om at varetage stillinger, 
der ikke relaterer sig til efterretningstjenesten, inden for statens områ-
de. 
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Jeg henviser desuden til mit svar af 24. september på FOU spørgsmål 
nr. 175, hvor min taleseddel vedrørende FOU samrådsspørgsmål O og 
P af den 23. september 2020 er oversendt til udvalget. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Trine Bramsen 
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