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Spørgsmål nr. S 802 fra medlem af Folketinget Peter Skaarup (DF): 

”Finder ministeren, at der er modsætninger mellem indholdet i 

dokumentaren »Angrebet« vist på DR.dk, hvor der påpeges en 

række tydelige svigt fra myndighedernes side, og så den evalu-

ering, Rigspolitiet lavede den 4. maj 2015 i forhold til bl.a. 

PET’s rolle i optakten op til terrorangrebene?”

Svar:

I dokumentaren »Angrebet« kritiseres myndighederne, herunder Politiets 

Efterretningstjeneste (PET), bl.a. for deres indsats op til terrorhændelserne 

den 14. og 15. februar 2015. 

Som jeg tidligere har givet udtryk for, er det er selvfølgelig ikke tilfredsstil-

lende, at myndighederne ikke var opmærksomme på de faresignaler, der var, 

forud for terrorhændelserne.

Der blev i forlængelse af terrorangrebet den 14. og 15. februar 2015 gen-

nemført en evaluering af myndighedsindsatsen forud for og i forbindelse 

med terrorhændelserne.

Evalueringen viste, at der var en række læringspunkter i forbindelse med 

terrorangrebet. Evalueringen resulterede i, at Rigspolitiet og PET i maj 2015 

kom med en række anbefalinger til myndighedsforbedringer.

Der er på den baggrund siden 2015 gennemført en række tiltag med henblik 

på at sikre, at myndighederne har de rette redskaber og ressourcer til at be-

kæmpe og imødegå terror, bl.a. gennem styrkelse af beredskabsindsatser og 

analysekapaciteter samt øget fokus på processer for deling af oplysninger 

mellem myndigheder. 

Disse tiltag er iværksat på baggrund af bl.a. læringspunkterne i evalueringen 

og resultatet af den politimæssige efterforskning i 2015.

Det er vigtigt at huske på, at situationen var en anden i 2015, og selv om det 

ikke kan udelukkes, at Danmark igen kan blive udsat for et terrorangreb, har 

myndighederne lært meget af hændelserne i 2015.
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