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Indhold



 
I overensstemmelse med lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) § 19 (lov nr. 602 af 
12. juni 2013 med senere ændring) afgiver Tilsynet med Efterretningstjenesterne hermed 
årlig redegørelse om sin virksomhed vedrørende FE for 2014. Redegørelsen skal forelægges 
Folketingets Udvalg vedrørende Efterretningstjenesterne og skal herefter offentliggøres.

København, april 2015

Ulla Staal 
Formand for Tilsynet med Efterretningstjenesterne
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Tilsynet med Efterretningstjenesterne er et særligt uaf-
hængigt kontrolorgan, der blandt andet fører tilsyn med, 
at Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) behandler oplys-
ninger om i Danmark hjemmehørende fysiske og juridiske 
personer i overensstemmelse med lovgivningen. Tilsynet 
blev oprettet ved lov om Politiets Efterretningstjeneste 
(PET), der ligesom lov om Forsvarets Efterretningstjeneste 
(FE) trådte i kraft den 1. januar 2014, og redegørelsen om 
tilsynets virksomhed vedrørende FE for 2014 er således 
tilsynets første.

Tilsynet har i opbygningsfasen investeret 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 FEs 
behandling af oplysninger om i Danmark hjemmehørende 
fysiske og juridiske personer har derfor været begrænset, 
men har i løbet af året gradvist kunnet intensiveres.

Sigtet med redegørelsen er at orientere om den lovgivning, 
som tilsynet skal kontrollere, at FE overholder, og at give 
en generel information om karakteren af det tilsyn, der 
udøves vedrørende tjenesten. Redegørelsen indeholder 
herunder 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 tjenestens behandling af 
personoplysninger ikke har været i overensstemmelse med 
reglerne.

Ulla Staal
formand

Forord
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1 
Om Forsvarets 
Efterretningstjeneste
Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) har som hovedopgave at være Danmarks 
udenrigs- og mi litæ re efterretningstjeneste, at være ansvarlig for den militære 
sikkerhedstjeneste og at være national it-sikkerhedsmyndighed samt den 
militære varslingstjeneste for internettrusler mv. (MIL CERT) og den statslige 
varslingstjeneste for internettrusler (GovCERT). 
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om den pågældende. Tilsynet sikrer, at dette ikke er tilfæl-
det, og giver herefter vedkommende meddelelse herom 
(den indirekte indsigtsordning). 

Det følger af FE-loven, at FEs opgaver som national 
it-sikkerhedsmyndighed samt militær vars lingstjeneste for 
internettrusler mv. (MILCERT) og statslig varslingstjeneste 
for internettrusler (GovCERT) ikke er omfattet af loven. 
MILCERTs og GovCERTs virksomheder er i dag reguleret af 
lov nr. 713 af 25. juni 2014 om Center for Cybersikkerhed 
(herefter CFCS-loven), der trådte i kraft den 1. juli 2014. 
Efter denne lov skal Tilsynet med Efterretningstjenesterne 
tillige føre tilsyn med, at Center for Cybersikkerheds 
behandling af personoplysninger er i overensstemmelse 
med lovgivningen, og afgi ve en årlig redegørelse herom til 
forsvarsmini steren. Første redegørelse vil omfatte perio-
den 1. juli 2014 - 31. december 2015, idet en redegørelse 
alene for 2014 kun vil vedrø re en periode på seks måneder, 
i hvilken tilsynet har anvendt betydelige ressourcer på 
at tilegne sig indsigt i de oplys nin ger og it-systemer, som 
tilsynet skal kontrollere i centret, og dermed kun i be-
grænset omfang har kunnet foretage kontrol i. Om Center 
for Cybersikkerhed (CFCS) henvises til afsnit 5.

FEs efterretningsmæssige virksomhed er rettet mod 
forhold i udlandet, og tjenestens opgave er i den for-
bindelse at indsamle, indhente, bearbejde, analysere og 
formidle oplysninger om forhold i udlan det af betydning 
for Danmark og danske interesser med henblik på at 
tilvejebringe det efterret ningsmæssige grundlag for dansk 
udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik samt medvirke til 
at fo rebygge og modvirke trusler mod Danmark og danske 
interesser.

FEs opgave i forbindelse med den militære sikkerheds-
tjeneste er at være ansvarlig for at lede og kontrollere 
denne tjeneste, som skal beskytte forsvaret mod spionage, 
sabotage, terrorisme og andre former for kriminalitet, og 
varetage funktionen som national sikkerhedsmyn dighed 
inden for For svarsministeriets område.  

Indtil den 1. januar 2014 var FEs virksomhed alene reguleret 
af forsvarslovens § 13 og af administrative direktiver 
udstedt af Forsvarsministeriet. FE er undergivet ekstern 
kontrol af Folketingets Udvalg vedrørende Efterretnings-
tjenesterne og var fra 1978 og frem til den 1. januar 2014 
tillige undergivet kontrol af det af den daværende regering 
i 1964 nedsatte Wamberg-udvalg, hvis opgave var at føre 
kontrol med FEs behandling af oplysninger om i Danmark 
hjemmehørende fysiske og juridiske personer.

I juni 2013 vedtog Folketinget lov nr. 602 om Forsvarets 
Efterretningstjeneste (FE) med ikrafttræden den 1. januar 
2014 (herefter FE-loven). Et hovedpunkt i loven er at 
lovregulere FEs opgaver for dermed at skabe klarhed om 
rammerne for FEs virksomhed, en lovregulering af opgaver 
der i altovervejende grad svarer til de opgaver, som FE 
hidtil har varetaget. Et andet hovedpunkt er at lovregulere 
FEs indsamling, indhentning og anden behandling af 
oplysninger, blandt andet intern behandling af oplysninger, 
herunder sletning af oplysninger, og videregivelse af 
oplysninger. Til afløsning af Wamberg-udvalget er med den 
samtidig vedtagne lov om Politiets Efterretningstjeneste 
(PET) (herefter PET-loven) oprettet et uafhængigt tilsyn, 
Tilsynet med Efterretningstjenesterne, der med FE-loven 
tillige har til opgave at føre tilsyn med, at FEs behandling af 
oplysninger om i Danmark hjemmehørende fysiske og ju-
ridiske personer er i overensstemmelse med lovgivningen. 
FE-loven indeholder herudover en regulering af adgangen 
til indsigt i oplysninger hos FE, der som noget nyt indebæ-
rer, at en i Danmark hjemmehørende fysisk eller juridisk 
person kan anmode Tilsynet med Efterretningstjenesterne 
om at undersøge, om FE uberettiget behandler oplysninger 

OM FORSVARETS EFTERRETNINGSTJENESTE

Et hovedpunkt i loven er at 
lovregulere FEs opgaver for dermed 
at skabe klarhed om rammerne for 
FEs virksomhed, en lovregulering af 
opgaver der i altovervejende grad 
svarer til de opgaver, som FE hidtil 
har varetaget.
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to år. Samt lige medlemmer har mulig hed for genbeskikkel-
se i yderligere fire år. Bestyrelsesformand Erik Ja cobsen 
blev udpeget ultimo oktober 2014 til afløsning af Karsten 
Ohrt, formand for Ny Carlsberg fondet, der var medlem af 
tilsynet fra dets oprettel se og indtil ultimo oktober 2014. 

Tilsynet bistås af et sekretariat, der alene er undergivet 
tilsynets instruktion. Tilsynet bestemmer selv, hvem 
der skal ansættes i sekretariatet, herunder hvilken 
uddannelsesmæssig baggrund og øvrige kvalifikationer, de 
pågældende skal have.

2.1 Tilsynets opgaver i forhold til FE 

Ifølge FE-loven skal tilsynet efter klage eller af egen drift 
påse, at FE behandler oplysninger om i Danmark hjemme-
hørende fysiske og juridiske personer, det vil sige personer 
med en kvalificeret tilknytning til det danske samfund, i 
overensstemmelse med de nærmere bestemmelser herom 
i FE-loven samt regler udstedt i medfør heraf. Tilsynet 
påser, at tjenesten overholder lovens regler om

Tilsynet består af fem medlemmer, der er udpeget af 
justitsministeren efter forhandling med for svarsministe ren. 
Formanden, der skal være landsdommer, er udpeget efter 
indstilling fra præsiden terne for Østre Landsret og Vestre 
Landsret, mens de øvrige medlemmer er udpeget efter 
drøftelser med Folketingets Udvalg vedrø rende Efterret-
ningstjenesterne.

Medlemmerne er: 

33 landsdommer Ulla Staal, Østre Landsret (formand)
33 advokat Pernille Backhausen, Sirius Advokater
33 direktør Adam Wolf, Danske Regioner
33 professor Jørgen Grønnegård Christensen, Aarhus 

Universitet
33 bestyrelsesformand Erik Jacobsen, Roskilde Universitet

Med henblik på at sikre kontinuitet i tilsynets arbejde er 
landsdommer Ulla Staal, advokat Pernille Backhau sen og 
direktør Adam Wolf udpeget for en periode på fire år, 
mens professor Jørgen Grøn negård Christen sen og besty-
relsesformand Erik Jacobsen er udpeget for en periode på 

2 
Tilsynet med 
Efterretningstjenesterne
Tilsynet med Efterretningstjenesterne er oprettet ved PET-loven, der ligesom 
FE-loven trådte i kraft den 1. januar 2014. Tilsynet er et særligt uafhængigt 
kontrolorgan, der fører tilsyn med, at PET be handler oplysninger om fysiske og 
juridi ske personer i over ens stemmelse med lov givningen, og at FE behandler 
oplysninger om i Danmark hjemmehørende fysiske og juridiske per soner i 
overens stemmelse med lovgivningen. Efter ikraft trædelsen den 1. juli 2014 af 
CFCS-loven har tilsynet tilli ge ført kontrol med, at CFCS behandler oplysninger 
om fysiske personer i overensstemmelse med lovgivnin gen. Tilsynet udøver sine 
funktioner i fuld uaf hængighed og er således ikke undergivet tjenestebefalin ger 
fra Forsvarsministeriet eller andre admini strative myndigheder med hensyn til 
udøvelsen af sin virksomhed.
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FE skriftlige udtalelser om faktiske og retlige forhold af 
betydning for tilsynets kontrolvirksomhed, ligesom tilsynet 
kan anmode om, at en repræsentant for FE er til stede 
med henblik på at redegøre for de behandlede sager.

FE har stillet et lokale til rådighed for tilsynet, hvorfra tilsynet 
på egen hånd kan foretage søgnin ger i tjene stens it-systemer.

2.3 Tilsynets reaktionsmuligheder 

Som led i den indirekte indsigtsordning, ifølge hvilken tilsynet 
som nævnt efter anmodning fra en i Danmark hjemme-
hørende fysisk eller juridisk person undersøger, om FE 
uberettiget behandler op lysninger om den pågældende, kan 
tilsynet pålægge FE at slette oplysninger, som tjenesten efter 
tilsynets opfattelse behandler med urette. Bortset herfra har 
tilsynet ikke kompetence til at påbyde tjenesten bestemte 
foranstaltninger i forhold til behandling af oplysninger. 

Tilsynet kan derimod afgive udtalelser over for FE, hvori 
tilsynet blandt andet kan tilkendegive sin opfat telse 
af, om tjenesten overholder reglerne om behandling af 
oplysninger. Hvis FE undtagelses vis måtte beslutte ikke 
at følge en henstilling i en udtalelse fra tilsynet, skal FE 
underrette tilsynet herom og straks forelægge sagen for 
forsvarsministeren til afgørelse. Såfremt forsvarsministeren 
undtagel sesvis måtte beslutte ikke at følge hen stillingen 
fra tilsynet, skal regeringen orientere Fol ketingets Udvalg 
vedrørende Efterretningstjenesterne herom.

Tilsynet skal underrette forsvarsministeren om forhold, som 
ministeren efter tilsynets opfattelse bør have kend skab til.

33 tilvejebringelse af oplysninger, herunder indsamling og 
indhentning, 

33 intern behandling af oplysninger, herunder frister for 
sletning af oplysninger,

33 videregivelse af oplysninger, herunder til PET og til 
andre danske forvalt nings myn dig he der, priva te,  
udenlandske myndigheder og internationale 
organisationer, og

33 forbud mod at behandle oplysninger om her i landet 
hjemmehørende fysiske personer alene på bag grund af 
de pågældendes lovlige politiske virksom hed.

Tilsynets opgave er at føre legalitetskontrol med, at FE 
behandler oplysninger om i Danmark hjemmehørende 
fysiske og juridiske per soner i overensstemmelse med lov-
givningen, og tilsynet skal således ikke påse, om FE udfører 
sine opgaver på en hensigtsmæssig måde.

Tilsynet afgør selv intensiteten af sin kontrol, herunder 
i hvilket omfang kontrollen skal være fuld stændig eller 
stikprøvevis, hvilke sagsområder, der særskilt skal priori-
teres, og i hvilket omfang tilsynet vil tage sager op af egen 
drift. Der er ikke givet nærmere retningslinjer for tilsynets 
udførel se af sin kontrol, udover at det i lovens forarbejder 
er forudsat, at tilsynet som led i sine egen drift-undersøgel-
ser blandt andet foretager inspektionsbesøg hos FE, og at 
antallet af disse besøg er i stør relsesordenen 3-5 om året.

Efter anmodning fra en i Danmark hjemmehørende fysisk 
eller juridisk person undersøger tilsynet tillige, om FE 
uberettiget behandler oplysninger om den pågældende. 
Tilsynet sikrer, at dette ikke er tilfældet, og giver herefter 
den pågældende meddelelse herom (den indirekte ind-
sigtsordning). Af forarbejderne til loven fremgår, at det af 
tilsynets medde lelse alene skal kunne udledes, at der ikke 
uberettiget behandles oplysninger om den pågældende. 
Det skal således ikke fremgå eller kunne udledes, om der 
ikke behandles eller har været behandlet oplysninger, om 
der tidligere uberettiget har været behandlet oplysninger, 
eller om der berettiget behandles oplysninger.

2.2 Tilsynets adgang til oplysninger i FE 

Tilsynet kan hos FE kræve enhver oplysning og alt materia-
le, der er af betydning for tilsynets virk somhed, og tilsynet 
har til enhver tid adgang til alle lokaler, hvorfra der er ad-
gang til de oplysninger som behandles, eller hvor tekniske 
hjælpemidler anvendes. Tilsynet kan endvidere afkræve 

TILSYNET MED EFTERRETNINGSTJENESTERNE

Tilsynets opgave er at føre legalitetskontrol 
med, at FE behandler oplysninger om 
i Danmark hjemmehørende fysiske og 
juridiske per soner i overensstemmelse med 
lovgivningen, og tilsynet skal således ikke 
påse, om FE udfører sine opgaver på en 
hensigtsmæssig måde.
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den kontrol, som det tidligere Wamberg-ud valg havde mu-
lighed for at udføre, og kontrollen i 2014 lever fuldt ud op til 
for udsæt ningerne i forarbejderne til FE-loven om, at tilsynet 
skal foretage 3-5 årlige inspek tionsbesøg hos FE. 

Tilsynet har i 2014 prioriteret stikprøvekontroller med 
fokus på FEs overholdelse af reglerne om tilvejebringelse af 
oplysninger og intern behandling af oplysninger, herunder 
slettefrister, om vide regivelse af oplysninger, herunder en 
fuldstændig kontrol af videregivelse af oplysninger om i 
Danmark hjemmehørende fysiske og juridiske personer til 
udenlandske myndigheder, samt på FEs implementering af 
FE-loven. Tilsynets valg af kontrolområder har navnlig været 
baseret på en vur dering af, hvilke områder der særligt 
måtte forventes at kunne give problemer i relation til den 
nye lov, ligesom valg af metode har været tilpasset de 
enkelte kontrolområder. Om den nærmere gen nemgang af 
kontrollen på fokusområderne henvises til afsnit 3.2 og 3.3.   

I 2014 har tilsynet etableret kontakt med nogle uden-
landske råd og kontrolorganer, der på forskellig vis fører 
kontrol med deres respektive landes efterretningstje-
nester, for på denne måde at kunne indhente erfaringer 
fra internationalt regi. Tilsynet har herunder deltaget i 
International Intelligence Review Agencies Conference 
(IIRAC), som blev afholdt i London, med et overordnet 
tema om ba lancen mellem beskyttelsen af individuelle 
personers ret til privatliv over for borgernes ret til natio-
nal sikkerhed. Et emne til drøftelse på konferencen var 
endvidere behovet for, at sådanne råd og kontrolorganer 
erhverver fornøden teknisk bistand med henblik på at 
kunne foretage kvalificerede undersøgelser, analyser m.m. 
af efterretningstjenesternes it-systemer. 

Tilsynet afgiver en årlig redegørelse om sin virksomhed 
til forsvarsministeren. Redegørelsen, der offentliggøres, 
giver en generel information om karakteren af det tilsyn, 
der udøves med FE. Det fremgår således af forarbejderne 
til loven, at sigtet med den årlige redegørelse er at give 
en generel information om karakteren af det tilsyn, der 
udøves med tjenesten, herunder en generel beskrivelse af, 
hvilke forhold tilsynet måtte have valgt særligt at interes-
sere sig for. Tilsynet vil også kunne medtage oplysninger 
om, i hvor mange tilfælde tilsynet har fundet, at efterret-
ningstjenestens be handling af personoplysninger ikke har 
været i overensstemmelse med reglerne, herunder i hvor 
mange tilfælde tilsynet som led i den indirekte indsigtsord-
ning har pålagt tjenesten at slette oplys ninger.

2.4 Tilsynets arbejde i 2014 

Tilsynet har i sit første år fået etableret de nødven dige fysi-
ske og it-mæs sige rammer for opbevaring og behandling af 
klassificeret materiale. Opbygningsfasen har været arbejds-
mæssig ressourcekræ vende og har bevirket, at kontrollen 
med FEs behandling af oplysninger om fysiske og juridiske 
personer i 2014 har været begrænset. I lø bet af året har 
kon trollen dog gradvist kunnet intensiveres, jf. nedenfor.

Tilsynets sekretariat blev oprettet primo 2014 med ansættel-
sen af en juridisk sekretariatschef, der varetager den daglige 
ledelse af sekretariatet, og i løbet af året er sekretariatet 
successivt udvidet med ansættelse af en kontorfunktionær, 
en cand.scient.pol., en jurist og senest en it-konsulent.

Tilsynet og sekretariatet har indledningsvist deltaget i en 
række møder hos FE med det primære formål at få indsigt i 
de oplys ninger og it-systemer, som tilsynet skal kontrollere. 
Sekretariatet har siden som led i de forudsatte inspektions-
besøg til bragt i gennemsnit et par dage om ugen hos FE, 
hvor sekretariatet har foretaget kontroller, navnlig stikprøve-
kontroller, og afholdt møder med tjene stens personale til 
afklaring af spørgsmål m.m. Resultatet af kontrollerne er 
forelagt tilsy net på må nedlige møder, hvor det blandt andet 
er besluttet, om konkrete oplysnin ger m.m. har givet anled-
ning til yderligere spørgsmål til FE. I løbet af året har tilsynet 
endvidere deltaget i flere møder med tjene sten, hvor typisk 
nærmere af tilsynet på forhånd angivne speci fikke emner 
har været drøftet, dels af konkret karakter relaterende sig til 
den udførte kontrol, dels af mere generel karak ter. Tilsy nets 
kontrol med FEs behandling af oplysninger om fysiske og 
juri diske personer er såle des væ sentlig mere intensiv end 

Tilsy nets kontrol med FEs behandling 
af oplysninger om fysiske og juri diske 
personer er såle des væ sentlig mere 
intensiv end den kontrol, som det 
tidligere Wamberg-ud valg havde 
mulighed for at udføre, og kontrollen 
i 2014 lever fuldt ud op til for udsæt-
ningerne i forarbejderne til FE-loven 
om, at tilsynet skal foretage 3-5 årlige 
inspek tionsbesøg hos FE. 
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indsamle og indhente oplysninger, der er nødvendig for 
denne virksomhed. 

Det væsentligste formål med bestemmelsen er at under-
strege, at FE i sin efterretningsmæssige virk somhed rettet 
mod for hold i udlandet er berettiget til at indsamle og 
indhente data, herunder rådata (se afsnit 3.1.2), gennem 
blandt andet elektronisk efter retningsindhentning og 
fysisk indhentning, blot disse data på indsamlings- eller 
indhentningstids punktet vurderes at kunne have betydning 
for tjene stens efterretningsmæssige virksomhed. Ind-
hent ningen skal være sagligt begrundet, hvilket i relation 
til indhentning af rå data indebærer, at der anlæg ges et 
generelt saglighedskrav (se afsnit 3.1.2). 

Ifølge lovforslagets bemærkninger til bestemmelsen 
må FE i forbindelse med sin elektroniske ind hentning 
kun medtage såkaldte tilfældighedsfund om i Danmark 
hjemmehørende personer, mens tjenesten i forbindelse 
med sin fysiske indhentning af oplysninger har mulighed 
for at tilvejebringe sådanne oplysninger, uden at disse har 
karakter af tilfældighedsfund. FE kan dog ikke af egen drift 
aktivt iværksætte fysisk indhentning mod en i forvejen 
kendt og identificeret person, som er hjem mehørende i 
Danmark, men som måtte befinde sig i udlandet. Sådan 

Tilsynet har således foretaget stikprøvekontrol af tjene-
stens overholdelse af bestem melserne om tilvejebringelse 
af oplysninger i FE-lovens § 3, om intern behandling af 
oplysninger i FE-lovens §§ 4 og 5, om intern behandling af 
oplysninger, særligt sletning af oplysninger, i FE-lovens § 
6 og per sondatalovens § 5, stk. 5, og om vide regivelse af 
oplysninger i FE-lovens § 7, herunder en fuld stændig kon-
trol af videregivelse af oplys ninger om i Danmark hjem-
mehørende fysiske og juri diske personer til udenlandske 
samarbejdspartnere. Tilsynet har i denne for bindelse 
tillige påset, at FE ikke har behandlet oplysninger i strid 
med FE-lovens § 8 om lovlig politisk virksomhed.

3.1 Tilvejebringelse, intern behandling og videregivelse af 
oplysninger samt lovlig politisk virksomhed 

3.1.1 Om indsamling og indhentning af oplysninger, jf. FE-lovens § 3
Det følger af lovens § 3, at FE kan indsamle og indhente 
oplysninger, der kan have betydning for tjene stens efter-
retningsmæssige virksomhed, og at tjenesten ved denne 
virksomhed rettet mod for hold i udlandet kan medtage 
oplysninger om i Danmark hjemmehørende fysiske og ju-
ridiske per soner og personer, der opholder sig i Danmark. 
For så vidt angår FEs øvrige virksomhed kan tjene sten 

3 
Tilsynets fokusområder 
i 2014
Tilsynet har ved sin kontrol i 2014 prioriteret stikprøvekontroller med fokus 
på FEs overholdelse af reglerne om tilvejebringelse af oplysninger og intern 
behandling af oplysninger, herunder om slettefrister, og om videregivelse af 
oplysninger, idet tilsynet ved valget af fokusområder har foretaget en vurdering 
af, hvilke områder der særligt måtte forventes at kunne give problemer i 
relation til den nye lov. Tilsynet har herudover prioriteret kontrol med FEs 
implementering af FE-loven, herunder tjenestens udarbejdelse af interne 
retnings linjer.
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1. sker med samtykke, 
2. må antages at have betydning for varetagelsen af 

tjenestens opgaver efter § 1, stk. 1 (som efterret-
ningstjeneste) og § 1, stk. 4 (”øvrige opgaver” henlagt til 
tjenesten), eller 

3. er nødvendig for varetagelsen af tjenestens opgaver 
efter § 1, stk. 2 (som militær sikkerhedstjene ste).

Efter lovens § 4, stk. 2, nr. 2, og § 5, stk. 2, nr. 2, kan FE 
således behandle enhver oplysning om i Danmark hjemme-
hørende fysiske og juridiske personer, hvis behandlingen 
må antages at have be tydning for varetagelsen tjenestens 
opgaver som efterretningstjeneste m.m. I betingelsen om, at 
op lysningerne må antages at have betydning for FEs vareta-
gelse af de nævnte opgaver, ligger, at der skal være en mere 
konkret formodning for, at de oplysninger, som FE ønsker at 
behandle, vil have betyd ning for varetagelsen heraf.

Efter lovens § 4, stk. 2, nr. 3, og § 5, stk. 2, nr. 3, kan FE 
således behandle enhver oplysning om i Danmark hjemme-
hørende fysiske og juridiske personer, hvis behandlingen 
er nødvendig for vareta gelsen af tjenestens opgaver som 
militær sikkerhedstjeneste. I betingelsen om, at oplys-
ningerne er nødvendige for FEs varetagelse af de nævnte 
opgaver, ligger, at FE efter en konkret vurdering må anta-
ges at have et reelt behov for at behandle de pågæl dende 
oplysninger for at kunne varetage sine op gaver som militær 
sikkerhedstjeneste.

Ved FEs elektroniske indhentning indsamles meget store 
informationsmængder, som på indhent ningstidspunktet 
er ikke-behandlede data. Sådanne data betegnes som 
”rådata” og er kendetegnet ved, at det, indtil de udsættes 
for bearbejdning, herunder om nødvendigt dekryptering og 
oversæt telse, ikke er muligt at afgøre, hvilke oplysninger 
der måtte ligge gemt i disse data. Bearbejdning er således 
en forudsætning for at erkende karakteren af ind hold og 
vurdere, om de indhentede oplys ninger er relevante for 
FEs efterretningsmæssige og analy tiske arbejde. 
 
Ifølge forarbejderne til loven finder lovens behandlings- og 
videregivelsesregler i princippet an ven delse på rådata, der 
indeholder personoplysninger, men den praktiske admi-
nistration af reg lerne må ske under hensyn til disse datas 
særlige karakter. Dette betyder, at lovens bestemmelser 
om in tern behandling og videregivelse af oplysninger og om 
lovlig politisk virksomhed kun me ningsfuldt kan an vendes 
i relation til rådata, når disse data er blevet bearbejdet og 
behandlet (og dermed ikke læn gere er rådata). Personda-

målrettet indhentning kan alene ske efter anmodning fra 
PET. Oplysninger, der indhentes efter anmodning fra PET, 
vil uanset indhentningsmetode ikke blive tilvejebragt af FE 
ved et tilfælde.

Begrebet i Danmark hjemmehørende fysiske personer om-
fatter danske statsborgere, nordiske stats borgere og andre 
udlændinge med ret til ophold i Dan mark, hvis vedkom-
mende er tilmeldt folkere gistret, samt asyl ansøgere med 
(kendt) ophold i Dan mark i mere end 6 måneder, mens 
i Danmark hjemmehørende juridiske personer omfatter 
partier, foreninger, organisationer, virksomheder mv., som 
i kraft af deres hovedkontor mv. har deres over vejende 
tilknytning her til landet. 

I lovens forarbejder anføres om kontrollen med be-
stemmelsen, at denne særligt omfatter en kontrol af, at 
oplysninger i forbindelse med den elektroniske efterret-
ningsindhentning, der vedrører i Dan mark hjemmehørende 
fysiske og juridiske personer, er kommet FE i hænde ved 
en tilfældighed, eller er indhentet efter anmodning fra PET, 
herunder om nødvendigt efter retsken delse. 

3.1.2 Om intern behandling af oplysninger efter FE-lovens  
§§ 4 og 5
Bestemmelserne i lovens § 4, stk. 1, og § 5, stk. 1, indebæ-
rer, at en række af persondatalovens be stemmelser finder 
anvendelse ved FEs behandling af indsamlede og indhente-
de oplysninger vedrø rende i Danmark hjemmehørende fy-
siske og juridiske personer. Af lovforslagets be mærkninger 
til bestemmelserne fremgår, at der som udgangspunkt 
skal benyttes de samme almindelige databe skyttelsesprin-
cipper mv. ved vurderingen af, hvilke grundlæggende 
betingelser der skal være op fyldt ved FEs behandling af 
nævnte personoplysninger, som ved vurderingen af andre 
danske myn digheders behandling af personoplysninger. FE 
er herunder omfattet af persondatalovens § 5, der blandt 
andet fastsætter krav om saglighed og proportionalitet 
ved behandling af personoplysninger, herunder at en 
behandling ikke må være uforenelig med de formål, der har 
begrundet indsamlingen af de pågældende oplysninger, og 
at indsamlede og indhentede personoplysninger ikke må 
opbeva res på en måde, der giver mulighed for at identifi-
cere den registrerede i længere tid end nødvendigt. 

Det følger af lovens § 4, stk. 2, og § 5, stk. 2, at FE kan 
behandle enhver oplysning om i Danmark hjemmehørende 
fysiske og juridi ske personer, hvis behandlingen 
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Der findes i anden lovgivning, herunder navnlig arkivlovgiv-
ningen, regler, der indebærer, at FE ikke er be rettiget til 
at slette oplysninger. Sådanne regler skal FE følge, hvilket 
indebærer, at FE er afskåret fra at slette oplysningerne, 
idet FE-lovens § 6 foreskriver, at FEs forpligtelse til at 
slette oplysninger ikke skal gælde, hvis andet følger af lov 
eller bestemmelser fastsat i medfør af lov.

3.1.4 Om videregivelse af oplysninger, jf. FE-lovens § 7 
FE-lovens § 7 om videregivelse af oplysninger indeholder i 
stk. 1 en bestemmelse om, at FE kan videregive oplysninger 
til Politiets Efterretningstjeneste (PET), hvis videregivelsen 
kan have betyd ning for varetagelsen af tjenesternes 
opgaver. Denne vide adgang til videregivelse af oplys ninger 
til PET er begrundet i de to efterretningstjenesters nært 
forbundne arbejdsområder. 

Efter bestemmelsens stk. 2, kan FE videregive person-
oplysninger om en i Danmark hjem mehørende fysisk 
person til andre danske forvaltnings myndigheder (end 

talovens principper om god databehandlingsskik og be-
handlingssikker hed skal derfor i relation til FEs indhent-
ning og behandling af rådata forstås under hensyntagen 
til disse datas særlige karakter. Dette indebærer, at der 
for kravet i persondatalovens § 5, stk. 2, om saglig-
hed i behandlin gen af data skal anlægges et generelt 
saglighedskrav i forhold til indhentnin gen af rådata, idet 
indhent ningen skal være sagligt begrundet. Endvidere 
indebærer prin cipperne, at rådata, der ind hentes af FE, 
skal anvendes til de formål, hvortil de er indhentet, og 
ikke må opbeva res læn gere, end formålet tilsiger. 

3.1.3 Om intern behandling af oplysninger, særligt sletning af 
oplysninger, efter FE-lovens § 6 og persondatalovens § 5, 
stk. 5
Efter FE-lovens § 6 skal FE, medmindre andet følger af 
lov eller bestemmelser fastsat i medfør af lov, slette 
oplysninger om i Danmark hjemmehørende fysiske og 
juridiske personer, der er tilveje bragt som led i FEs 
efterretningsmæssige virksomhed, når der ikke er tilve-
jebragt nye oplysninger, der indholdsmæssigt vedrører 
samme sag, inden for de seneste 15 år. Sletning af sådan-
ne oplysnin ger kan dog undla des, hvis væsentlige hensyn 
til varetagelsen af FEs efterretningsmæssige opgaver 
gør det nødven digt. Ifølge lovforslagets bemærkninger 
til bestemmelsen, som alene om fatter oplys ninger om i 
Danmark hjemmehørende fysiske og juridiske personer, 
der er tilvejebragt som led i FEs efterret ningsmæssige 
virksomhed, fastsætter bestemmelsen en overordnet 
slettefrist for oplys ninger, der opbevares hos FE.  

FE-lovens §§ 4 og 5 indebærer som nævnt, at en række 
af persondatalovens bestemmelser finder anvendelse ved 
FEs behandling af indsamlede og indhentede oplysninger 
vedrørende fysiske og juridiske per soner, herunder 
persondatalovens § 5. Af denne bestemmelses stk. 5 
følger, at indsam lede oplysninger ikke må opbevares 
på en måde, der giver mulighed for at identificere 
den registre rede i et længere tidsrum end det, der er 
nødvendigt af hensyn til de formål, hvortil oplysningerne 
er ind samlet. Loven indebærer således, at FE ikke må 
opbevare indsamlede og indhentede oplysninger om i 
Danmark hjemmehørende fysiske og juridiske personer 
i længere tid end nødvendigt. FE vil i den forbindelse 
være forpligtet til løbende at gennemgå de oplysninger, 
som tjenesten opbevarer, med henblik på at sikre, at 
den fornødne sletning (alternativt anonymisering) af 
oplysningerne sker. 

Dette betyder, at lovens 
bestemmelser om in tern behandling 
og videregivelse af oplysninger 
og om lovlig politisk virksomhed 
kun me ningsfuldt kan an vendes i 
relation til rådata, når disse data er 
blevet bearbejdet og behandlet (og 
dermed ikke læn gere er rådata).
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Under hensyn til de alvorlige konsekvenser for de regi-
strerede, der efter omstændighederne vil kunne være 
forbundet med videregivelse af oplysninger, suppleres 
betingelserne for videregivelse i lovens § 7, stk. 2 og 3, af 
en betingelse i stk. 4, hvorefter FEs videregivelse af op-
lysninger efter stk. 2 og 3 kun kan ske, hvis vide regivelsen 
efter en konkret vurdering må anses for forsvarlig. 

Af lovforslagets bemærkninger til § 7, stk. 4, fremgår, at 
denne afgørelse skal træffes efter en kon kret afvejning 
af samtlige fore liggende omstændigheder. I afvejningen 
må navnlig indgå det nær mere indhold af oplysningerne, 
for målet med videregivelsen og en vurdering af den 
skadevirk ning, som en videregivelse vurderes at kunne få 
for den, som oplysningerne vedrører. Forsvarlig hedsvur-
deringen kan falde forskelligt ud, alt efter om videregivelse 
skal ske til en anden dansk for valt ningsmyndighed, en 
privat person eller organisation, en udenlandsk myndighed 
eller en interna tio nal organisation. Ved videregivelse til 
udenlandske myndigheder vil det kunne indgå i vurderin-
gen, om videre givelsen af personoplysningerne sker med 
henblik på at forebygge og efterforske alvorlig interna-
tional kri minalitet, som også Danmark har en væsentlig 
interesse i at bekæmpe. Også forhol dene i det eventuelle 
modtagerland må indgå i vurderingen. Det forudsættes, at 
bestem melsen om videregivelse suppleres af regler af pro-
cessuel ka rakter fastsat administrativt, som, i lig hed med 
hvad der tidligere fulgte af FEs interne retningslinjer om 
bl.a. samarbejdet med uden land ske efter retningstjenester, 

PET), private, udenlandske myn dighe der og internationale 
organisationer, hvis betingelserne for intern behandling 
i FE-lovens § 4 er op fyldt. Videregivelse af følsomme 
personoplysninger som omhandlet i persondatalovens § 
7, stk. 1, og § 8, stk. 1, kan dog kun ske, hvis betingelserne 
i persondatalovens § 8, stk. 2, tillige er opfyldt. Dette 
indebærer, at oplysninger om racemæssig eller etnisk 
baggrund, politisk, religiøs el ler filoso fisk overbevisning, 
fagfore ningsmæssige tilhørsforhold, helbredsmæssige 
eller seksuelle forhold, strafbare forhold, væsentlige 
sociale problemer og andre rent private forhold kun må 
vide regives, hvis 1) den registrerede har givet sit udtryk-
kelige samtykke til videregivelsen, 2) videregi velsen sker 
til varetagelse af private eller offentlige interesser, der 
klart overstiger hensynet til de interes ser, der begrunder 
hemmelig holdelse, herunder hensynet til den, oplysnin-
gen angår, 3) vide regivel sen er nødvendig for udførel sen 
af en myndigheds virksomhed eller påkrævet for en 
afgørel se, som myndigheden skal træffe, eller 4) hvis 
videregivelsen er nødvendig for udførelsen af en per sons 
eller virksomheds opgaver for det offentlige. 

For FEs videregivelse af oplysninger om i Danmark 
hjemmehørende juridiske personer til andre danske 
forvaltningsmyndig heder (end PET), private, udenlandske 
myndigheder og internationale organisationer, gælder ef-
ter lovens § 7, stk. 3, at betingelserne for intern behandling 
i lovens § 5 skal være op fyldt.
 

Under hensyn til de alvorlige 
konsekvenser for de registrerede, 
der efter omstændighederne 
vil kunne være forbundet med 
videregivelse af oplysninger, 
suppleres betingelserne for 
videregivelse i lovens § 7, stk. 2 og 
3, af en betingelse i stk. 4, hvorefter 
FEs videregivelse af oplysninger 
efter stk. 2 og 3 kun kan ske, hvis 
vide regivelsen efter en konkret 
vurdering må anses for forsvarlig. 
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eller ulovlig. Viser undersøgelserne, at virksomheden er 
lovlig, skal personoplysningerne slettes. Tilsynet kan påse, 
at bestemmelsen i stk. 2 ikke misbruges til at omgå for-
buddet i stk. 1 og dermed, at FEs undersøgelser af, om en 
politisk virksomhed er lovlig, sker på en forsvarlig og rime-
lig måde og med respekt af formålet bag forbudsreglen.

Det fremgår af bestemmelsens stk. 3, at FE i sager om 
politiske foreninger og organisationer kan medtage 
oplysninger om, hvem der udgør ledelsen. Forbuddet i 
bestemmelsens stk. 1 mod behand ling af oplysninger om 
lovlig politisk virksomhed omfatter ikke behandling af op-
lysninger om juri diske personer. Lovens almindelige regler 
for behandling af oplysninger om juridiske personer gæl der 
imidlertid for en sådan behandling af oplysninger. 

Oplysninger om ledelsen omfatter kun identifikationsoplys-
ninger om de pågældende ledende med lemmer, der i relation 
til en politisk forening f.eks. er hovedbestyrelsesmedlemmer, 
forretningsud valgsmedlemmer, ministre, folketingsmed-
lemmer, medlemmer af Europa Parlamentet, regions-
rådsmedlemmer og byrådsmedlemmer. Uden for denne 
kategori falder menige partimedlemmer, stillere, delegerede 
samt deltagere i seminarer, deputationer og vælgermøder.

Ifølge lovforslagets bemærkninger til bestemmelsen i stk. 
3 vil det være en central opgave for tilsy net at sikre, at en 
persons lovlige politiske virksomhed i form af deltagelse 
som ledende medlem i en politisk organisation eller 
forening kun behandles i det omfang, det må anses for 
nødvendigt for en meningsfuld behandling af oplysninger 
om organisatio nen eller foreningen.

3.2 Tilsynets kontrol vedrørende tilvejebringelse og intern 
behandling af oplysninger samt lovlig politisk virksomhed

Med henblik på kontrol af FEs overholdelse af reglerne om 
indsamling og indhentning af oplysnin ger, jf. FE-lovens § 3, 
om intern behandling af oplysninger, jf. FE-lovens §§ 4-6 
og persondata lo vens § 5, stk. 5, og lovlig politisk virksom-
hed, jf. FE-lovens § 8, har tilsynet foretaget 

33 stikprøvekontrol i FEs elektroniske sags- og 
dokumentationssystemer vedrørende sa ger og  
op lysninger om i Dan mark hjemmehørende fysiske og 
juridiske personer, og 

33 stikprøvekontrol i FEs fysiske arkiv over oplysninger om 
i Danmark hjemmehørende fysiske og juridiske perso ner. 

skal omfatte klare bestemmelser om betingelserne for 
videregivelse af person identificerbare oplysninger til uden-
landske samarbejdspartnere. Tilsynet vil have mulighed for 
at påse FEs overholdelse af disse regler.

3.1.5 Om lovlig politisk virksomhed, jf. FE-lovens § 8
FE-lovens § 8 om lovlig politisk virksomhed indeholder i 
stk. 1 en bestemmelse om, at en i Dan mark hjemmehø-
rende fysisk persons deltagelse i lovlig politisk virksomhed 
ikke i sig selv kan be grunde, at FE behandler oplysninger 
om den pågældende. Af stk. 2 fremgår, at bestemmelsen 
i stk. 1 dog ikke afskærer FE fra at behandle oplysninger 
om en persons politiske virksomhed med hen blik på at 
afklare, om virksomheden er lovlig. Ifølge stk. 3 afskærer 
bestemmelsen i stk. 1 heller ikke FE fra ved behandlingen 
af oplysninger om politiske foreninger og organisationer at 
medtage oplysninger om, hvem der udgør ledelsen.

I lovforslagets bemærkninger til § 8 hedder det om politisk 
virksom hed, at der hermed overordnet må forstås enhver 
aktivitet, der beskæftiger sig med sty relse og på virkning af 
eksisterende samfund og samfundsforhold, og at politisk 
virksomhed ikke alene omfat ter ytringer, men også andre 
former for politiske tilkendegivelser, f.eks. deltagelse i 
po litiske de monstrationer.

Forbuddet mod at behandle oplysninger om udøvelse af 
lovlig politisk virksomhed er ikke absolut. Dette er tilken-
degivet med formuleringen ”ikke i sig selv”. FE kan således 
behandle oplysninger om en persons lovlige politiske 
virksomhed, når andre forhold bevirker, at en person er 
genstand for tjenestens interesse. Er den pågældende alle-
rede i søgelyset i forbindelse med FEs opgavevareta gelse, 
kan FE tillige behandle oplysninger om den pågældendes 
lovlige politiske virksomhed, hvis en sådan oplysning er 
relevant for undersøgelsen. Der kan f.eks. være tale om, at 
en person benytter udøvelse af politisk virksomhed som 
påskud for at planlægge, forberede eller udføre spionage, 
ter rorisme eller voldelig ekstremistisk virksomhed rettet 
mod forsvaret. FE skal således i hvert enkelt tilfælde 
foretage en vurdering af, om behandling af oplysninger 
om lovlig politisk virksomhed er begrundet i andre for hold 
end selve udøvelsen af denne virksomhed, og en sådan 
vurdering vil nød vendigvis bero på et skøn. 

Efter bestemmelsens stk. 2 kan FE som led i sine undersø-
gelser behandle personoplysninger om en persons politiske 
virke med henblik på at afklare, om virksomheden er lovlig 
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3.3 Tilsynets kontrol vedrørende videregivelse af oplysninger

Med henblik på kontrol af FEs overholdelse af bestemmel-
serne om videregivelse af oplysninger, jf. FE-lovens § 7, har 
tilsynet foretaget

33 stikprøvekontrol vedrørende FEs videregivelser af 
oplysninger om i Danmark hjemmehøren de fysiske og 
juridiske personer til PET,

33 fuldstændig kontrol af FEs videregivelser af oplysninger 
om i Danmark hjemmehørende fysi ske og juridiske 
personer til udenlandske samarbejdspartnere. 

Stikprøvekontrol vedrørende FEs videregivelser af 
oplysninger om i Danmark hjemmehørende fysi ske og 
juridiske per soner til PET
Sekretariatet gennemgik oplysninger i tilfældigt udvalgte 
sager oprettet i 2013 og 2014 og sammen holdt disse med 
resultat af søgninger i tjenestens øvrige oplysninger. Efter 
en kon kret vurdering anmodede sekretariatet FE om 
uddybende bemærkninger, hvorefter op lysningerne blev 
forelagt tilsynet, som herefter besluttede, om oplysninger-
ne i de ud valgte sager var tilstrækkelig belyst, eller om der 
var behov for indhentelse af yderlige re oplysninger eller 
nær mere drøftelser med tjenesten. 

 
Fuldstændig kontrol af FEs videregivelse af oplysninger om 
i Danmark hjemmehørende fysiske og juridiske personer til 
udenlandske samarbejdspartnere
I 2014 foretog sekretariatet løbende en fuldstændig 
kontrol af FEs videregivelse af oplysninger om i Danmark 
hjemmehørende personer til udenlandske samarbejdspart-
nere. Det dre jede sig om i alt 72 dokumenter om i Danmark 
hjemmehørende fysiske og juridiske personer, som var 
videregivet til en række udenlandske samarbejdspartnere. 
Hovedparten af oplysningerne relaterede sig til terrorisme, 
herunder beskyttel se af potentielle ofre for terrorisme i 
udlandet. Herudover vedrørte oplysningerne han del med 
pro dukter, der kunne anvendes til fremstilling af masse-
ødelæggelsesvåben. Det fremgår af sagerne, at FE i alle 
tilfælde havde koordineret videregivelsen med PET.

Efter en konkret vurdering, herunder om videregivelsen 
konkret måtte anses for forsvarlig, anmo dede sekretariatet 
successivt FE om uddybende bemærkninger, hvorefter 
oplysnin gerne på måned lige møder blev fore lagt tilsynet, 
som besluttede, om de en kelte videregivelser var til-

I FEs elektroniske sags- og dokumentationssystemer med 
tilhørende udvalgte analyseværktøjer m.m. udtrak tilsynet 
en stikprøve på et forholdsmæssigt stort antal sa ger og 
oplysninger om i Dan mark hjemmehørende fysiske og 
juridiske per soner oprettet i 2013 og 2014. 

FE behandler, herunder opbevarer, oplysninger om i 
Danmark hjemmehørende fysiske og juridiske personer i 
forskellige it-systemer, og det er ressourcekrævende at 
afdække alle oplysninger, som tjenesten måtte behandle 
om en given person. I forbindelse med stikprøvekon trollen 
tilveje bragte og gennemgik sekretariatet udvalgte søgbare 
oplysninger vedrø rende de udtrukne personer og anmo-
dede derpå efter en konkret vurde ring FE om uddybende 
bemærk nin ger. På dette grundlag blev re sultatet af 
stikprøven forelagt tilsy net, som herefter besluttede, om 
hver enkelt oplysning var til strækkelig belyst, eller om der 
var behov for indhentelse af yderligere oplysninger eller 
nærmere drøftelser med tjenesten.

I relation til totredjedele af de udtagne sager og oplysnin-
ger havde sekretariatet spørgsmål til og/eller drøf telser 
med tje nesten, herunder om grundlaget for konkrete 
behandlinger af oplys ninger om i Danmark hjemmehø rende 
personer, om indhentning af rådata, om indhentnings- og 
arbejds metoder og om tjenestens samarbejde med PET. I 
et enkelt tilfælde resulterede tilsynets spørgs mål i, at FE 
erklærede sig enig i at slette en enkelt oplysning om en i 
Danmark hjemmehø rende fysisk per son. 

 ! Tilsynets bemærkninger
Stikprøvekontrollerne viste, at FE i samtlige kontrollerede 
oplysninger om i Danmark hjemme høren de personer over-
holdt FE-lovens bestemmelser om tilvejebringelse og intern 
be hand ling af oplys ninger og om lovlig politisk virksomhed. 

Tilsynets uddybende spørgsmål til FE var i nogen grad 
præget af, at tilsynet befandt sig i en etable ringsfase med 
behov for at tilegne sig fornøden viden om tjenestens ar-
bejdsmetoder og forskellige it-systemer. Andre spørgsmål 
var imidlertid foranlediget af, at tjenestens grundlag for 
en given ind hentning eller intern behandling af oplysninger 
ikke var dokumenteret på den pågældende sag eller 
oplysning. Tilsynets spørgsmål blev i alle tilfælde besvaret 
på til fredsstillende vis og blev om nød vendigt fulgt op med 
en nærmere redegørelse, og i samtlige udtagne sager og 
oplysninger doku menterede FE, at der forelå det fornød ne 
grundlag for behandling af oplysningerne. 
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Stikprøvekontrollerne viste, at FE i 
samtlige kontrollerede oplysninger 
om i Danmark hjemme høren de 
personer overholdt FE-lovens 
bestemmelser om tilvejebringelse og 
intern be hand ling af oplys ninger og 
om lovlig politisk virksomhed. 
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af nye interne retningslinjer, som var sat i værk ved lo vens 
ikrafttræden, undervisning af alle medarbejdere i FE-loven 
tilpasset den enkelte medarbejders be hov for kendskab 
hertil samt udvikling af nye it-systemer herunder af betyd-
ning for tjenestens egenkontrol. FE har endvidere indgået 
skriftlige aftaler med udenlandske samarbejdspartnere om 
ud veksling af rådata for at få de pågældendes erklæring 
om at ville håndtere data i overens stemmel se med dansk 
lovgivning og internationale konventioner.

FEs orientering af tilsynet
Det følger af lovforslagets bemærkninger til FE-loven, at FE 
løbende skal orientere tilsynet om an vendelsen af en række 
bestemmelser i loven. FE skal således orientere tilsynet om:

33 tjenestens beslutninger i medfør af lovens § 6, stk. 
3, om at undlade at slette oplysninger, som har nået 
slettefristen på 15 år i bestemmelsens stk. 1 og 2,

33 alle væsentlige spørgsmål vedrørende tjenestens 
behandling af oplysninger om i Danmark 
hjemmehørende fysiske og juridiske personer, og

33 nye administrative retningslinjer, som udstedes i 
medfør af lovens § 1, stk. 5, § 4, stk. 3, og § 5, stk. 3.

Tilsynet har modtaget FEs nye interne retningslinjer 
blandt andet om tilvejebringelse, intern be handling og 
videregivelse af oplysninger om i Danmark hjemmehørende 
fysiske og juridiske perso ner, som var sat i værk ved lovens 
ikrafttræden. Tilsynet er endvidere løbende blevet orien-
teret om væ sentlige spørgsmål angående FEs behandling 
af oplysninger om i Danmark hjemmehørende fysi ske og 
juridiske per so ner.

 ! Tilsynets bemærkninger
På baggrund af tilsynets kontroller med FE og tjenestens 
rettidige udarbejdelse af inter ne retnings linjer og tilret-
telæggelse af procedurer i overensstemmelse hermed er 
det tilsynets vurde ring, at FE har haft betydelig fokus på at 
sikre implementeringen af FE-loven.  

3.5 Anmodninger om indsigt, jf. FE-lovens §§ 9 og 10

FE-lovens §§ 9 og 10 om indsigt 
Det følger FE-lovens § 9, at en fysisk eller juridiske person 
ikke har ret til indsigt i oplysninger, som FE behandler om 
vedkommende, eller ret til indsigt i, hvorvidt tjenesten 

strækkelig be lyst, eller om der var behov for indhentelse 
af yderligere oplysninger eller nærmere drøftelser med 
tjenesten.

Tilsynets kontrol viste, at i 12 tilfælde var oplysninger om i 
Danmark hjemmehørende fysiske eller juridiske personer 
videregivet til udenlandske samarbejdspartnere, uden at 
der forinden var indhen tet juridisk godkendelse heraf som 
foreskrevet i tjenestens interne retningslinjer. FE blev sam-
tidig med tilsynets kontrol opmærksom på problemet og 
foretog ef terfølgende juridisk vurde ring og god kendelse af 
videregivelserne med tilbagevirkende kraft. Til synet fandt, 
at vide regivelsen af oplys ninger om i Danmark hjemmehø-
rende personer i alle 12 tilfælde var sket under iagttagelse 
af FE-lovens bestemmelser herom.

 ! Tilsynets bemærkninger
Stikprøvekontrollen vedrørende FEs videregivelse af 
oplysninger om i Danmark hjemmehørende personer til 
PET viste, at FEs videregivelse i alle tilfælde overholdt 
FE-lovens bestemmelse herom. Stikprøvekontrollen gav 
samtidig tilsynet indsigt i omfanget af og metoden for vide-
regivelse af op lysninger fra FE til PET samt i de specifikke 
samarbejdsmetoder tje nesterne imellem. 

Tilsynets fuldstændige kontrol vedrørende FEs videre-
givelser af oplysninger om i Danmark hjem mehørende 
personer til udenlandske samarbejdspartnere viste, at 
videregivelserne i alle tilfælde var sket i overensstemmelse 
med FE-lovens bestemmelser herom, men at der i 12 
tilfælde ikke forelå forudgående juridisk godkendelse heraf 
som foreskrevet i tjenestens interne retningslinjer. Det er 
tilsynets vurdering, at FE har foretaget det fornødne til 
imødegåelse af fremtidig tilsidesættelse heraf.

3.4 Implementering af FE-loven

Betænkning nr. 1529 om PET og FE, der har dannet grund-
lag for lovene om de to efterretnings tje nester, blev afgivet 
i februar 2012, og Forsvarsministeriets forslag til FE-loven 
blev fremsat i fe bruar 2013 og vedtaget i juni samme år 
med ikrafttræden den 1. januar 2014. 

På baggrund af betænkningen og forslaget til FE-loven 
igangsatte FE forud for lovens ikrafttræden projekter, som 
havde til formål at sikre, at FE blev i stand til at implemen-
tere de nye regler. Det drejede sig navnlig om udstedelse 
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størst mulig sikkerhed for, at alle oplysninger om vedkom-
mende er udfundet, an moder se kretariatet ef terfølgende 
FE om at undersøge, hvorvidt tjenesten måtte behandle 
yderligere oplysninger om den pågældende.  

Når undersøgelserne er tilendebragt, vurderer tilsynet, 
om FE efter tilsynets opfattel se uberettiget behandler 
oplysninger om den pågældende person. Finder tilsynet, at 
dette er tilfæl det, pålægger tilsynet FE at slette sådanne 
oplysninger. Når tilsynet har sikret, at der herefter ikke 
læn gere uberet tiget behandles oplysninger om den pågæl-
dende, besvarer tilsynet henvendelsen.  

I de tilfælde, hvor tilsynet fra en i Danmark hjemmehø-
rende fysisk eller juridisk person modtager en anmodning 
efter lovens § 9 om indsigt i oplysninger, som FE behandler 
om vedkommende, eller indsigt i, om tjene sten behandler 
oplysninger om ved kommende, foretager sekretariatet en 
undersø gel se af, hvilke oplysninger FE måtte be handle om 
den pågældende, ligesom FEs bemærkninger indhentes, 
inden tilsynet træffer afgørelse efter be stemmelsen. 

Modtagne anmodninger og sagsbehandlingstid 
I 2014 modtog tilsynet fra ni i Danmark hjemmehørende 
fysiske eller juridiske personer anmodnin ger om at 
undersøge, om FE uberettiget behandlede oplysninger 
om dem. I ingen af til fældene fandt tilsynet, at dette var 
tilfældet. Én anmodning om indirekte indsigt er endnu ikke 
færdigbehandlet.

Af de ni anmodninger indeholdt to tillige anmodninger om 
hel eller delvis indsigt i oplysninger, som FE behandler om 
vedkommende, eller ind sigt i, om FE behand ler oplysninger 
om vedkom mende. I begge tilfælde fandt tilsynet, at der 
ikke forelå særlige for hold, som kunne begrunde et pålæg 
til tjenesten om at give den ønskede ind sigt, og anmodnin-
gerne blev derfor ikke imødekom met.

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid af de otte fær-
digbehandlede anmodninger var 83 dage, hvoraf 14 dage 
udgjorde sagsbehandlings tid hos FE. 

Tilsynet tilstræber at besvare anmodningerne om indsigt 
så hurtigt som muligt, men da under søgel serne som nævnt 
både kan være ressourcekrævende og komplicerede, og da 
resultatet heraf fore lægges FE, inden tilsynet på et månedligt 
møde træffer afgørelse om spørgsmålene, kan sagsbe-
handlingstiden næppe forventes væsentligt nedbragt i 2015.   

behandler oplys ninger om vedkommende. Hvis særlige 
forhold taler herfor, kan FE dog give hel eller delvis ind sigt 
i så danne oplysninger. 

Efter FE-lovens § 10 kan en i Danmark hjemmehørende 
fysisk eller juridisk person anmode tilsynet om at undersø-
ge, hvorvidt FE uberettiget behandler oplysninger om den 
pågældende. Tilsynet sik rer, at dette ikke er tilfæl det, og 
giver herefter den pågældende meddelelse herom. Hvis 
særlige for hold taler herfor, kan til synet pålægge tjenesten 
at give hel eller delvis indsigt i oplysninger som nævnt i § 9.

Med FE-lovens § 10 er således etableret en indirekte 
indsigtsordning, hvorefter tilsynet som led i sin kontrol 
med FEs behandling af oplysninger om i Danmark hjemme-
hørende fysiske og juridiske personer efter anmodning fra 
en sådan person tillige skal undersøge, om tjenesten ube-
rettiget be handler oplysninger om vedkommende. Tilsynet 
kan som led i denne indsigtsordning blandt andet pålægge 
FE at slette op lysninger, som FE efter tilsynets opfattelse 
behandler med urette. Til synet sikrer, at FE ikke uberetti-
get be handler oplysninger om den pågældende, og giver 
herefter ved kommende meddelelse herom. Af lovforsla-
gets be mærkninger til bestemmelsen fremgår imid lertid, 
at det af medde lelsen alene skal kunne udledes, at der ikke 
uberettiget behandles oplysninger om den pågældende. 
Det skal således ikke fremgå eller kunne udledes, om der 
ikke behandles eller har været behandlet oplysnin ger, om 
der tidligere uberettiget har været behandlet oplysninger, 
eller om der berettiget behandles oplysninger.

En person, der har fået meddelelse fra tilsynet efter 
FE-lovens § 10, har efter bestemmelsen ikke krav på en ny 
meddelelse før 6 måneder efter seneste meddelelse. 

Tilsynets behandling af anmodninger
Når en i Danmark hjemmehørende fysisk eller juridisk 
person anmoder tilsynet om at undersøge, hvorvidt FE 
uberettiget be handler oplys ninger om den pågældende, 
foretager sekretariatet en under søgelse heraf hos FE, hvor 
tilsynet har adgang til enhver oplysning og alt materiale, 
der er af betyd ning for tilsy nets virksomhed.

Det kan være både ressourcekrævende og kompliceret at 
afdække alle oplysninger, som FE måtte behandle om en 
person, men sekretariatet bestræber sig på at udfinde alle 
oplysnin ger, som FE måtte behandle om en person, der 
anmoder om indirekte indsigt. Med hen blik på at skabe 
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heri bliver det i hvert enkelt tilfælde af videregivelse gjort 
klart for den udenland ske myndighed, at oplysningerne 
kun må anvendes til efterretningsmæssigt brug, og at 
oplysninger ne ikke uden samtykke fra FE må videre gives til 
andre myndigheder. Hvis der er grundlag for at antage, at 
følsomme personoplysnin ger kan danne grundlag for an-
vendelse af tortur eller anden nedværdigende menneskelig 
behand ling, må FE ikke videregive oplysningerne til en 
udenlandsk samarbejdspartner. 

Særligt om videregivelse af oplysninger om i Danmark 
hjemmehørende personer
Som omtalt ovenfor under afsnit 3.1 foreskriver FE-loven, 
at FE iagttager særlige bestemmelser ved behandling af 
oplysninger om i Danmark hjemmehørende fysiske og juri-
diske personer, herunder i forbindelse med intern behand-
ling og videregivelse af sådanne oplysninger, og at tilsynet 
fører kontrol med, at FE overholder disse be stemmelser. 

Navnlig under hensyn til de alvorlige konsekvenser, der vil 
kunne være forbundet med en videregi velse af oplysninger, 
prioriterede tilsynet i 2014 at foretage en fuldstændig 
kontrol med FEs videre givelse af oplysninger om i Danmark 
hjemmehørende fysiske og juridiske personer til udenlandske 
samarbejdspartnere, herunder kontrol med tjenestens iagt-
tagelse af den interne proces for videregi velse. Som omtalt i 
afsnit 3.3 drejede det sig om i alt 72 dokumenter, hvoraf ho-
vedparten relaterede sig til terrorisme, herunder beskyttel se 
af potentielle ofre for terrorisme i udlandet. Herudover 
ved rørte oplysningerne han del med pro dukter, der kunne 
anvendes til fremstilling af masseødelæggel sesvåben.  

Generelt om videregivelse af oplysninger
Som blandt andet anført i forarbejderne til FE-loven 
spiller FEs udveksling af oplysninger med udenlandske 
samarbejdspartnere en afgørende rolle i løsningen af 
FEs opgaver som udenrigs efter retningstjeneste, navnlig i 
relation til analyser og vurderinger af de terrorbevægelser 
og -netværk og andre kræfter i udlandet, som kan udgøre 
en trussel mod Danmark eller danske inte resser. FEs ud-
veksling af følsomme personoplysninger med udenlandske 
myndigheder vedrører først og fremmest oplysninger om 
forskellige udenlandske grupperinger samt udenlandske 
netværk og medlemmer. FEs videregivelse af oplysninger 
til udenlandske partnere anses for nødvendig blandt andet 
for at varetage de opgaver, som FE efter gældende ret 
er forpligtet til at varetage, eller nødvendig af hen syn til 
danske interesser i øvrigt. I den forbindelse indgår tillige 
en international forpligtelse til at fore bygge og efterforske 
alvorlig international krimina litet, som også Danmark har 
en væsentlig inte resse i at bekæmpe. 

FEs udveksling af oplysninger med udenlandske myndighe-
der søges altid gennemført inden for rammerne af et etab-
leret, gensidigt samarbejde, således at den modtagende 
myndighed i udlandet som led i samarbejdet på tilsvarende 
måde vil stille oplysninger til rådighed for FE, når sådanne 
oplys ninger kan have særlig betydning for f.eks. vurderin-
gen af truslen mod Danmark og danske interes ser. Samar-
bejdet mellem FE og udenlandske samarbejdspartnere skal 
foregå i overensstem melse med dansk ret, og med henblik 
på at sikre at videregivelse af følsomme personoplysninger 
sker i over ensstemmelse hermed, har FE fastsat interne 
retningslinjer for godkendelse af videregi velsen. Som led 
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Udvalget finder dog samtidig, at reglerne i udvalgets ud-
kast til § 4, stk. 2, §§ 5-7 og § 9 derimod kun meningsfuldt 
kan anvendes, når der i forbindelse med en analyse eller 
bearbejdning af tilvejebragte rådata måtte fremkomme 
oplysninger om her i landet hjemmehørende personer.

Udvalget har ligeledes vurderet spørgsmålet om, hvorvidt 
FE bør kunne videregive rådata til andre danske forvalt-
ningsmyndigheder, private, udenlandske myndigheder 
og organisationer, uden at der er sikkerhed for, at reglen i 
udkastets § 6 [lovens § 7] om videregivelse af personop-
lysninger vedrørende her i landet hjemmehørende personer 
er opfyldt. Spørgsmålet har navnlig relation til, om FE som 
led i det internationale samarbejde kan videregive rådata til 
udenlandske samarbejdspartnere. Det er udvalgets opfat-
telse, at en sådan videregivelse ikke på forhånd bør være 
udelukket. Afgørelse af, om videregivel sen bør kunne ske, 
bør bero på en afvejning af behovet for at videregive og 
de risici, der kan være forbundet hermed. Det er endvidere 
udvalgets opfattelse, at der gennem FEs og Tilsynet med 
Efterretningstjenesternes praksis vil kunne udmøntes nogle 
kriterier for denne afvejning.

 
4.4.3. Forsvarsministeriets overvejelser
Lovforslagets behandlings- og videregivelsesregler finder 
anvendelse på oplysninger om i Danmark hjemmehørende 
fysiske og juridiske personer. De oplysninger, der som 
altovervejende hovedregel vil være indeholdt i rådata, 
vedrører ikke i Danmark hjem mehørende fysiske og 
juridiske personer.

Spørgsmålet om rådata er derfor af mindre relevans i 
forhold til FEs behandling m.v. af de oplysninger, der 
reguleres af lovforslaget.

Som det fremgår ovenfor, finder udvalget, at reglerne i 
persondataloven ikke me ningsfuldt finder anvendelse på 
rådata, idet formålet med persondataloven er beskyttelse af 
personoplysninger om fysiske personer i forbindelse med 
behandlingen af data, og rådata netop er data, der hverken 
er erkendte eller er behandlet.

Forsvarsministeriet har på denne baggrund overvejet, om 
det ville give størst mening at undtage rådata fra bestem-
melserne i det foreslåede lovforslag.

Særligt om videregivelse af rådata
Ved FEs elektroniske indhentning indsamles meget store 
informationsmængder af ikke behandlede data, såkaldte 
rådata, der som redegjort for i afsnit 3.1.2 er kendetegnet 
ved, at det, indtil de udsæt tes for bearbejdning, herunder 
om nødvendigt dekryptering og oversættelse, ikke er muligt 
at afgø re, hvilke oplysninger der måtte ligge gemt i disse 
data. Bearbejdning er således en forudsætning for at er-
kende karakteren af ind hold og vurdere, om de indhentede 
oplysninger er relevante for FEs efterretningsmæssige og 
analy tiske arbejde. FEs efterretningsmæssige virksomhed 
er rettet mod forhold i udlandet, og den altdominerende 
del af de indsamlede rådata vedrører derfor udenlandske 
forhold, men i disse data vil der kunne forekomme oplys-
ninger om i Danmark hjemmehørende per soner.

I forslaget til FE-loven, der bygger på betænkning nr. 
1529/2012 om PET og FE afgivet af Udvalget vedrørende 
Poli tiets og Forsvarets Efterretningstjenester (herefter 
udvalget), hedder det i de almin delige bemærk ninger 
under punkt 4.4 Rådata blandt andet:

”4.4.2 Udvalgets overvejelser
I overensstemmelse med ovenstående anfører udvalget, at 
FEs efterretningsmæssige virksomhed er rettet mod for-
hold i udlandet, og den altdominerende del af de indsamle-
de rådata vedrører derfor udenlandske forhold, men der vil 
i disse data kunne forekom me oplysninger med en dansk 
vinkel, herunder oplysninger om her i landet hjemmehø-
rende personer. Det er i den forbindelse udvalgets 
opfattelse, at persondatalovens be handlingsdefinition, jf. 
lovens § 3, nr. 2, principielt omfatter rådata, der indeholder 
per sonoplysninger. Udvalget anfører i fortsættelse heraf, 
at den regulering, der foreslås i udvalgets lovudkasts §§ 
4-7 og § 9, efter udvalgets forslag i princippet også finder 
an vendelse på rådata. Udvalget påpeger samtidig, at den 
praktiske administration af reg lerne må ske under hensyn 
til disse datas særlige karakter.

Udvalget finder, at de grundlæggende principper i 
persondataloven om god databe handlingsskik og behand-
lingssikkerhed, som udvalget foreslår, jf. udkastets § 4, stk. 
1, i princippet vil kunne anvendes på behandling af rådata 
med personoplysninger om her i landet hjemmehørende 
personer. Udvalget anfører, at der eksempelvis kunne 
fastsættes tidsfrister for opbevaring af rådata med sådanne 
oplysninger.
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Forsvarsministeriet er imidlertid enig med udvalget i, at 
persondatalovens behand lingsbegreb principielt omfatter 
rådata, der indeholder personoplysninger. Lovforslagets 
behandlings- og videregivelsesregler finder derfor i 
princippet anvendelse på rådata, men den praktiske admi-
nistration af reglerne må ske under hensyn til disse datas 
særlige karakter. Rådatas karakter og betydning for FE kan 
først afklares efter en bearbejdning. I overensstemmelse 
med udvalgets overvejelser betyder dette, at reglerne i 
forslagets §§ 4-8 kun meningsfuldt vil kunne anvendes i 
relation til rådata, når disse data er blevet bearbejdet og 
behandlet.

Kravet i persondataloven § 5, stk. 2, om saglighed i be-
handlingen af data kan således ikke meningsfyldt overføres 
til de enkelte rådata, idet der er tale om ikke-erkendte data. 
Der kan derfor i sagens natur ikke foretages en egentlig 
vurdering af sagligheden af de konkrete oplysninger. Deri-
mod kan der ved selve indhentningen af rådata anlægges et 
generelt saglighedskrav i forhold til FEs indhentning.

Hvad angår bestemmelsen om indsigtsret, jf. § 9 i lovfor-
slaget, kan en sådan ind sigtsret ikke meningsfuldt finde 
anvendelse i forhold til rådata, idet der netop er tale om 
ikke behandlede og dermed ikke erkendte data.

Fra det tidspunkt, hvor der foretages en videre behandling 
af rådata, vil de være om fattet af lovforslagets behand-
lingsregler m.v. Forsvarsministeriet er imidlertid enig 
med udvalget i, at også de ubehandlede rådata bør være 
omfattet af generelle slettefrister. Forsvarsministeriet 
finder, at der i lovforslagets § 6 om slettefrister skal 
indsættes en be stemmelse om, at rådata skal slettes 15 år 
efter indhentningstidspunktet.

For så vidt angår videregivelse af rådata til andre, herunder 
udenlandske samarbejds partnere, er Forsvarsministeriet 
enig med udvalget i, at der skal være mulighed for at 
vi deregive rådata, idet videregivelsen samtidig bør bero på 
en afvejning af behovet for at videregive og de risici, der 
kan være forbundet hermed. I forbindelse med videregi-
velse af rådata bør det derfor indgå som en afgørende 
faktor, om videregivelsen af data kan indebære en risiko 
for tortur eller anden umenneskelig behandling.” 

 
Tilsynet har i 2014 været i dialog med FE om rådata, herun-
der om indhentning og videregivelse heraf.

TEMA: VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL UDENLANDSKE SAMARBEJDSPARTNERE
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33 indgreb i meddelelseshemmeligheden,
33 behandling af personoplysninger, 
33 analyse, videregivelse og sletning af personoplysninger, 

og
33 krav til sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med 

behandling af personoplysninger. 

Forsvarsministeriet udstedte den 30. juni 2014 ret-
ningslinjer vedrørende behandling af data i og fra CFCSs 
netsikkerhedstjeneste, herunder regler om den interne 
udveksling af oplysninger mellem CFCS og den øvrige del 
af FE. 

Tilsynets opgave er at føre legalitetskontrol med, at 
CFCS behandler personoplysninger i overens stemmelse 
med lovgivningen, og tilsynet skal således ikke påse, om 
CFCS udfører sine opgaver på en hensigtsmæssig måde.

Tilsynet har adgang til alle oplysninger, der er nødvendi-
ge for tilsynets gennemførelse af kontrol len, svarende til 
FE-lovens bestemmelse herom. 

Tilsynet kan afgive udtalelser over for CFCS, herunder 
udtale kritik og afgive henstillinger, svaren de til FE-lo-
vens bestemmelse herom. 

Tilsynet skal endvidere afgive en årlig redegørelse om sin 
virksomhed til forsvarsministeren. Første redegørelse vil 
omfatte perioden 1. juli 2014 - 31. december 2015, idet 
en redegørelse alene for 2014 kun vil vedrøre en periode 
på seks måneder, i hvilken tilsynet har anvendt betyde-
lige ressour cer på at tilegne sig indsigt i de oplys ninger 
og it-systemer, som tilsynet skal kontrollere i centret, 
og dermed kun i begrænset omfang har kunnet foretage 
kontrol i.

Om Center for Cybersikkerhed 
CFCS-loven trådte i kraft den 1. juli 2014, og ifølge loven 
skal tilsynet tillige føre kontrol med, at CFCSs behandling 
af oplysninger om fysiske personer er i overens stemmelse 
med lovgivningen.

CFCS blev oprettet i 2012 som en del af FE og varetager 
blandt andet følgende opgaver:

33 GovCERT (Governmental Computer Emergency 
Response Team), der er den statslige varslings tjeneste 
for internettrusler (tidl. en del af IT- og Telestyrelsen)

33 MILCERT (Military Computer Emergency Response 
Team), der er varslingstjeneste for inter nettrusler på 
Forsvarsministeriets område

33 National it-sikkerhedsmyndighed (bortset fra 
Justitsministeriets område, hvor PET varetager opgaven)

33 Informationssikkerhed og beredskab på teleområdet 
(tidl. varetaget af IT- og Telestyrelsen)

CFCSs hovedopgave er at understøtte et højt informa-
tionssikkerhedsniveau i den informations- og kommuni-
kationsteknologiske infrastruktur, som samfundsvigtige 
funktioner er afhængige af. Denne opgave løses blandt 
andet ved, at CFCSs netsikkerhedstjeneste opdager, 
analyserer og bidrager til at imødegå sikkerhedshændelser 
på såvel det civile som det militære område. 

Tilsynets opgaver og reaktionsmuligheder 
Ifølge CFCS-loven skal tilsynet efter klage eller af egen 
drift påse, at CFCS behandler oplys ninger om fysiske per-
soner i overensstemmelse med de nærmere bestemmelser 
herom i CFCS-loven samt regler udstedt i medfør heraf. 
Tilsynet påser i den forbindelse, at tjenesten overholder 
lovens regler om

5 
Center for 
Cybersikkerhed
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behandling af data i og fra CFCS, herunder i forhold til 
udveksling af oplysninger med den øvrige del af FE. Denne 
stikprøvekontrol vil ligeledes løbende blive foreta get i 
2015.

CFCS har - trods flere rykkere - først i januar 2015 
etableret en selvstændig adgang for tilsynet til CFCSs sags-
håndteringssystemer. Tilsynet har derfor ikke i 2014 haft 
mulighed for på egen hånd at foretage kontrol vedrørende 
centerets konkrete behandlinger af personoplysninger. 
 

 ! Tilsynets bemærkninger
Tilsynet har ikke på nuværende tidspunkt bemærkninger til 
resultaterne af tilsynets foreløbige kon trol. Bemærkninger 
vil indgå i tilsynets redegørelse om sin virksomhed for 
perioden 1. juli 2014 - 31. december 2015.  

Det er vigtigt for tilsynets udøvelse af sin kontrolvirk-
somhed, at tilsynet har selvstændig adgang til CFCSs 
sagshåndteringssystemer for på denne måde at kunne 
tilegne sig den nødvendige indsigt i centerets it-systemer 
og igangsætte kontrol af centerets konkrete behand-
linger af personoplys ninger. Det har således ikke været 
tilfredsstillende, at nævnte selvstændige adgang først er 
blevet etableret mere end et halvt år efter CFCS-lovens 
ikrafttræden.

Tilsynets fokusområder 2014-2015
Tilsynets indledende kontrol af CFCS har som nævnt været 
præget af et behov for at tilegne sig indsigt i centerets 
it-systemer og dets behandling af personoplysninger. I 
denne sammenhæng har tilsynet blandt andet indhentet 
erfaringer fra det tidligere GovCERT-tilsyn, som før 
CFCS-lovens ikrafttræ den førte tilsyn med den statslige 
varslingstjeneste for internettrusler. 

Ved kontrollen af centerets behandling af personoplysnin-
ger har tilsynet indtil videre koncentreret sig om følgende 
fokusområder:

For det første har tilsynet valgt at foretage en overordnet 
kontrol vedrørende status på CFCSs im plemente ring 
af CFCS-loven. Sekretariatet har i denne forbindelse 
gennemgået cen terets Standard Operational Procedures 
(SOP), som er udarbejdet med henblik på at sikre den 
fornødne implemen tering af loven. Tilsynet har endvidere 
indhentet redegørelser fra CFCS om centerets arbejdspro-
ces ser i forbindelse med sikkerhedshændelser, dvs. 
alarmering via centerets sensorsystem, og håndte ring 
af henvendelser fra kunder, samarbejdspartnere og den 
øvrige del af FE. 

For det andet har tilsynet iværksat kontrol vedrørende 
centerets overholdelse af lovens §§ 13, 14 og § 17 om 
ajourføring, opbevaring og sletning af personoplysninger, 
en kontrol som foreløbig har udmøntet sig i inspektioner af 
enkelte arbejdsstationer, som benyttes af centerets analy-
tikere. Stik prøver vil løbende blive foretaget også i 2015.

For det tredje vil tilsynet i 2015 foretage kontrol vedrø-
rende CFCSs overholdelse af lovens § 16 om videregivelse 
af data, herunder til andre netsikkerhedstjenester, og 
af Forsvarsministeriets ret nings linjer af 30. juni 2014 om 

CFCSs hovedopgave er 
at understøtte et højt 
informationssikkerhedsniveau 
i den informations- og 
kommunikationsteknologiske 
infrastruktur, som samfundsvigtige 
funktioner er afhængige af.
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