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Spørgsmål nr. S 1702 fra medlem af Folketinget Eva Flyvholm (EL): 

”Er ministeren enig i, at det vil være en rigtig dårlig ide at skære 

ned på Tilsynet med Efterretningstjenesterne?”

Svar:

Tilsynet med Efterretningstjenesterne udfylder en vigtig funktion i det dan-

ske samfund ved som uafhængigt kontrolorgan at føre tilsyn med, at de dan-

ske efterretningstjenester tilvejebringer, behandler og videregiver oplysnin-

ger om fysiske og juridiske personer i overensstemmelse med lovgivningen. 

Det er vigtigt for regeringen, at Tilsynet med Efterretningstjenesterne har de 

nødvendige ressourcer til at kunne løse sine opgaver. 

Der er ikke siden tilsynets oprettelse foretaget særskilte besparelser på til-

synets bevillinger. Tilsynets bevilling har dog siden tilsynets oprettelse – i 

lighed med en række statslige driftsbevillinger – været omfattet af et ompri-

oriteringsbidrag på 2 pct. årligt.

Regeringen lægger med finansloven for 2021 op til at tilføre tilsynet yderli-

gere 1,5 mio. kr. årligt. Den nye merbevilling vil blive finansieret af en re-

serve på finanslovsforslaget for 2021, og den fremgår derfor ikke direkte af 

tilsynets bevilling. Merbevillingen forudses at blive overført fra reserven til 

tilsynets bevilling frem mod den endelige finanslov. Regeringen lægger så-

ledes op til, at tilsynets samlede finanslovsbevilling vil stige fra 8,4 mio. kr. 

i 2020 til 9,9 mio. kr. i 2021.

Merbevillingen svarer til den årlige merudgift, som tilsynet anslår er for-

bundet med løsningen af de nye opgaver, tilsynet fik med lov om indsam-

ling, anvendelse og opbevaring af oplysninger om flypassagerer (PNR-

loven). Loven trådte i kraft 1. januar 2019. I 2019 og 2020 har tilsynet kun-

net dække merudgifter ved et godkendt forbrug af opsparing på grund af et 

tidligere konkret mindreforbrug på tilsynets øvrige bevilling. 
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