Folketinget 2011-12
S 3777 , endeligt svar på
Offentligt

8. august 2012

Besvarelse af § 20 spørgsmål S 3777 stillet af folketingsmedlem Pernille Skipper, EL.
Spørgsmål S 3777:
Vil ministeren under henvisning til svar på spørgsmål nr. 200, FOU - alm. del, 2011-12,
redegøre for, om ministeren ikke mener, at befolkningen har krav på at vide det, såfremt
det er muligt for Forsvarets Efterretningstjeneste at anvende de i forsvarslovens § 17
nævnte foranstaltninger, om ministeren ikke mener, at der er tale om indgreb i
grundlæggende frihedsrettigheder, såfremt bestemmelsen anvendes, og hvorfor ministeren i
benægtende fald mener, at det er nødvendigt at tilbageholde sådanne oplysninger for
befolkningen?

Svar:
Regeringen har et ønske om størst mulig åbenhed og opretholdelse af de grundlæggende
frihedsrettigheder. De hensyn skal afvejes mod mulighederne for at varetage statens
sikkerhed og handlefrihed.
Oplysninger om anvendelse af forsvarslovens § 17 vil kunne føre til, at mulighederne for at
imødegå trusler mod Danmark og danske interesser forringes. Offentligt kendskab til
bestemmelsens eventuelle anvendelse ville kunne føre til, at de, der udgør en trussel, vil
kunne træffe modforanstaltninger, som hindrer eller vanskeliggør myndighedernes
imødegåelse af en truende situation. Dette gælder også en oplysning om, at bestemmelsen
ikke anvendes, idet dette ville kunne danne basis for modsætningsslutninger i en situation,
hvor myndighederne ikke ville kunne afkræfte, at bestemmelsen har været under
anvendelse.
Det følger imidlertid af bestemmelsens ordlyd og sagens natur, at bestemmelsen i
forsvarslovens § 17 kun meget sjældent og kun under helt særlige omstændigheder vil
finde anvendelse, og at dens anvendelsesområde generelt kun kan antages at dække
forhold, hvor statens handlefrihed og sikkerhed er truet.
Generelt om forsvarslovens § 17 og begrebet ”krig” henvises til det i spørgsmålet nævnte
notat fra Forsvarsministeriet af 6. april 2009 om forsvarslovens § 17. Det er fortsat
Forsvarsministeriets opfattelse, at dansk deltagelse i den ikke-internationale væbnede
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konflikt i Afghanistan aktuelt ikke er at betragte, som at Danmark er i ”krig”, jf.
forsvarslovens § 17.
Hvis forsvarslovens § 17 bringes i anvendelse, er der ved lov rent praktisk sikret en
demokratisk kontrol og parlamentarisk indsigt med en eventuel anvendelse af
bestemmelsen, idet regeringen i medfør af loven om Folketingets Kontroludvalg er forpligtet
til at holde udvalget orienteret om væsentlige omstændigheder af sikkerhedsmæssig
karakter. Såfremt det måtte være aktuelt, vil regeringen således underette Kontroludvalget
om bestemmelsens anvendelse, ligesom evt. spørgsmål vedr. forsvarslovens § 17
selvfølgelig som hidtil kan stilles i Kontroludvalget.
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