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Pressemeddelelse: Tilsynet med Efterretningstjenesterne offentliggør årlige rede-
gørelser om sin virksomhed for 2014 vedrørende henholdsvis PET og FE 

Tilsynet med Efterretningstjenesterne offentliggør i dag årlige redegørelser om sin 
virksomhed for 2014 vedrørende henholdsvis Politiets Efterretningstjeneste (PET) og 
Forsvarets Efterretningstjeneste (FE).  
 
Tilsynet med Efterretningstjenesterne har som særligt uafhængigt kontrolorgan si-
den 1. januar 2014 ført kontrol med, at PET behandler oplysninger om fysiske og 
juridiske personer i overensstemmelse med lovgivningen, og at FE behandler oplys-
ninger om i Danmark hjemmehørende fysiske og juridiske personer i overensstem-
melse med lovgivningen. Redegørelserne om tilsynets virksomhed for 2014 er såle-
des tilsynets første.    
 
Tilsynet har i opbygningsfasen nødvendigvis måttet investere en del ressourcer i at 
få indsigt i de oplysninger og it-systemer, som tilsynet skal kontrollere, og med at få 
etableret de fysiske og it-mæssige rammer, som er nødvendige for opbevaring og 
behandling af klassificeret materiale. Tilsynets kontrol i 2014 med PETs og FEs be-
handling af personoplysninger har derfor i indkøringsfasen været begrænset, men er 
i løbet af året gradvist intensiveret. 
 
Sigtet med redegørelserne er at orientere om den lovgivning, som tilsynet skal kon-
trollere, at tjenesterne overholder, og at give en generel information om karakteren 
af det tilsyn, der udøves vedrørende tjenesterne. Redegørelserne indeholder herun-
der oplysning om de forhold, som tilsynet i 2014 har valgt særligt at interessere sig 
for, og om i hvor mange tilfælde, tilsynet har fundet, at tjenesternes behandling af 
personoplysninger ikke har været i overensstemmelse med reglerne.  
 
Om kontrollen af PET kan navnlig oplyses,  

 at en stikprøvekontrol i en af PETs særlige databaser viste, at PET opbevarede 
personoplysninger, som for knap en tredjedels vedkommende burde have været 
slettet, fordi oplysningerne ikke længere var nødvendige for varetagelsen af tje-
nestens opgaver, 
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 at en stikprøvekontrol vedrørende personer, som PET har konsolideret oplysnin-
ger om, viste, at alle eller nærmere angivne oplysninger vedrørende knap halv-
delen af de udtagne personer burde have været slettet, enten fordi den overord-
nede slettefrist herfor var overskredet, eller fordi oplysningerne ikke længere var 
nødvendige for varetagelsen af tjenestens opgaver, og 

 at en stikprøvekontrol af et centralt fællesdrev viste, at PET behandlede et be-
tydeligt antal personoplysninger på fællesdrevet, hvoraf mindre end en tredjedel 
var lagret i tjenestens journalsystem eller alternativt i en særlig database som 
foreskrevet i PET-bekendtgørelsen.     

 
Om kontrollen af FE kan navnlig oplyses,  

 at en stikprøvekontrol i FEs elektroniske sags- og dokumentationssystemer ved-
rørende sager og oplysninger om i Danmark hjemmehørende personer viste, at 
FE for samtlige kontrollerede oplysningers vedkommende overholdt FE-lovens 
bestemmelser om behandling af personoplysninger,  

 at en stikprøvekontrol i FEs fysiske arkiv over oplysninger om i Danmark hjem-
mehørende personer og en stikprøvekontrol vedrørende FEs videregivelse af 
oplysninger om i Danmark hjemmehørende personer til PET gav samme resul-
tat, og  

 at en fuldstændig kontrol af FEs videregivelser af oplysninger om i Danmark 
hjemmehørende personer til udenlandske samarbejdspartnere viste, at videregi-
velserne i alle tilfælde var sket i overensstemmelse med FE-lovens bestemmel-
ser herom, men at der i en sjettedel af tilfældene ikke forelå forudgående juridisk 
godkendelse heraf som foreskrevet i tjenestens interne retningslinjer. 

 
Fakta om Tilsynet med Efterretningstjenesterne 
 
Tilsynet med Efterretningstjenesterne er et særligt uafhængigt kontrolorgan, der fø-
rer tilsyn med, at PET behandler oplysninger om fysiske og juridiske personer i 
overensstemmelse med lovgivningen, og at FE behandler oplysninger om i Danmark 
hjemmehørende fysiske og juridiske personer i overensstemmelse med lovgivnin-
gen. Tilsynet blev oprettet ved lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET), der lige-
som lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) trådte i kraft den 1. januar 2014.  
Efter ikrafttrædelsen den 1. juli 2014 af lov om Center for Cybersikkerhed (CFCS) 
har tilsynet tillige ført kontrol med, at CFCS behandler oplysninger om fysiske per-
soner i overensstemmelse med lovgivningen. 
 
Tilsynets redegørelser om sin virksomhed for 2014 vedrørende henholdsvis PET og 
FE kan læses på tilsynets hjemmeside www.tet.dk  

http://www.tet.dk/

