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FORORD
2014 blev på mange måder et år, der kom til at stå i forandringernes tegn for
Politiets Efterretningstjeneste (PET).
I februar 2015 blev København ramt af to alvorlige terrorangreb mod ”Krudttønden” på Østerbro og mod den jødiske synagoge i Krystalgade i indre København. To mennesker blev skudt og dræbt, og seks politifolk blev såret, inden gerningsmanden selv blev dræbt i skudveksling med politiet. De tragiske hændelser
har desværre bekræftet vores vurdering gennem længere tid: Terrortruslen mod
Danmark er alvorlig, og der er personer, der har intention om og kapacitet til at
begå terrorangreb med håndvåben og lettilgængelige midler. Gerningsmanden
kan have været inspireret af terrorangrebene i Paris i januar 2015 eller eventuelt
af den aktuelle militant islamistiske propaganda fra bl.a. terrororganisationen
ISIL om at gennemføre angreb på lande i koalitionen. Her peges der således
eksplicit på angreb på sikkerhedsmyndigheder, jødiske mål samt opfattede
krænkere af islam som legitime angrebsmål. Efterforskningen af sagen pågår
fortsat og vil forhåbentlig give mere præcise svar.
Myndighederne afleverede den 4. maj 2015 en samlet evaluering af myndighedernes indsats forud for og i forbindelse med angrebene i København. Evalueringen viser samlet set, at myndighederne var velforberedte, velorganiserede
og klar til hurtigt at organisere beredskabet og igangsætte en efterforskning. I
evalueringen fremhæves også ti læringspunkter, som skal bruges til at styrke
myndighedernes indsats fremover. Flere af disse læringspunkter vedrører PET´s
virksomhed. Det drejer sig bl.a. om at gennemgå og udvikle PET´s koncepter for
operationsstyring og operationsmetode ved større uvarslede hændelser, at styrke koordinationen af bl.a. efterretningsvirksomhed og efterforskning i krydsfeltet
mellem bander og militant islamistiske grupper, at udvide PET´s kildedækning i
førnævnte krydsfelt og at styrke PET´s operationskapacitet.
Terrorbekæmpelse har i 2014 været, og vil selvsagt fortsat være, et hovedfokusområde for PET. Vi vil i samarbejde med Rigspolitiet, politikredsene, Forsvarets
Efterretningstjeneste og andre vigtige samarbejdspartnere fortsætte vores
arbejde for at forhindre nye terrorangreb mod vores demokratiske samfund og
frihedsrettigheder, ligesom vi fortsat vil arbejde for at sikre tryghed og sikkerhed
for alle medborgere.
Med det formål at gøre PET´s organisation bedre rustet til at imødegå de trusler,
som vi står overfor, både på terrorområdet og på PET´s andre vigtige fokusområder, som f.eks. cyber-, ekstremisme- og spionageområdet, har vi i 2014 med
en bred involvering både internt og eksternt arbejdet intensivt på at udvikle,
modernisere og effektivisere PET´s organisation, og arbejdet er fortsat i 2015.
Ændringerne af organisationen indebærer et øget fokus på efterretnings-, indhentnings- og analysedisciplinerne. Endvidere har vi i 2014 fastsat dynamiske
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overordnede strategiske prioriteter for PET, der vedvarende skal sikre, at organisationen bevæger sig i den rigtige retning.
Det er også vigtigt at nævne, at lov om Politiets Efterretningstjeneste trådte i kraft den 1. januar 2014. Loven gennemfører en samlet og tidssvarende
regulering af PET´s virksomhed. Samtidig er der med loven etableret et særligt
tilsynsorgan, Tilsynet med Efterretningstjenesterne, der påser, at PET overholder
reglerne om behandling af oplysninger om fysiske og juridiske personer.
Denne årlige redegørelse om PET´s virksomhed er ligeledes en konsekvens af
den nye PET-lov. I redegørelsen vil man bl.a. kunne læse om nogle af PET´s
vigtigste aktiviteter i årets løb og også få et indblik i tjenestens økonomiske og
administrative forhold.

Med venlig hilsen

Finn Borch Andersen
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NY ORGANISATION
Arbejdet med at skabe en ny og mere effektiv organisation har været i gang i hele 2014 og er fortsat i 2015.
Medarbejdere i PET, Justitsministeriet, Rigspolitiet og samarbejdspartnere i ind- og udland har været involveret i alle led i processen fra identifikation af udviklingsbehov til skabelsen af en ny struktur, nye funktioner
og nye arbejdsprocesser. PET´s nye organisation, der trådte i kraft den 1. januar 2015, er inddelt i følgende
afdelinger:

Chef for PET

Direktionssekretariat

Forebyggende
Afdeling

Efterretningsafdeling

Udviklingssekretariat

Indhentningsafdeling

Sikkerhedsafdeling

Juridisk
Afdeling

Stabsafdeling

Forebyggende Afdeling rådgiver offentlige myndigheder og i særlige tilfælde private virksomheder og
organisationer om sikkerhed. Afdelingen består i den nye organisation af to centre: Forebyggelsescenteret og Rådgivningscenteret. Forebyggelsescenteret aktiverer, støtter og opbygger partnerskaber med
nationale og internationale aktører, der medvirker til at forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme.
Rådgivningscenteret arbejder med sikkerhedsrådgivning, herunder fysisk sikring, informationssikkerhed og
sikkerhedsundersøgelser. Rådgivningscenteret varetager samtidig funktionen Intern Sikkerhed for PET.
Efterretningsafdelingen samler efterretningsvirksomhed, analyse og efterforskning i PET. Afdelingen indeholder seks centre: Center for ikke-statslige aktører (terrorisme mv.), Center for statslige aktører (spionage
mv.), Visitationscenteret som central modtager af henvendelser, Center for Terroranalyse, Cybercenteret
og Center for Organiseret kriminalitet. Organiseringen af Efterretningsafdelingen skal sikre en ny strategisk
tilgang til efterretningsarbejdet med fokus på analyse samt systematisk og vidensbaseret brug af efterretningsmetoder. Etableringen af et selvstændigt Cybercenter er udtryk for ambitionen om at løfte området
substantielt i de kommende år.
Indhentningsafdelingen samler alle indhentningsdiscipliner (fra kildeindhentning til open source indhentning) og indeholder tillige en ny funktion: Indhentningskoordinationen. Den nye organisering af indhentningsdiscipliner skal sikre stærkere samarbejde mellem disciplinerne, øget fokus på effektiv og prioriteret
anvendelse af indhentningsressourcer, øget fokus på udvikling af alle discipliner, og ikke mindst at selve
indhentningen (til oplysning af efterretningsbehov) dyrkes adskilt fra de konkrete operationer for at øge
kvaliteten.
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Efterretningsafdelingen og Indhentningsafdelingen er kernen i PET´s forandringsproces. De to afdelinger
er nært forbundet og har den fælles opgave at arbejde ud fra en ny efterretningsdoktrin. Formålet med
efterretninger er at klarlægge sammenhænge og understøtte beslutninger og prioriteringer, og efterretninger
er nødvendige for at kunne gennemføre operative modforanstaltninger som f.eks. anholdelse af potentielle
terrorister. Efterretninger fås ved at analysere data og information, som indhentes via kilder, aflytninger eller
andre indhentningsdiscipliner.
I praksis foregår samarbejdet mellem de to afdelinger sådan, at Efterretningsafdelingen anmoder Indhentningsafdelingen om at indhente informationer, som kan be- eller afkræfte hypoteser om personer og
grupperinger. Data indhentes herefter fra centrene i Indhentningsafdelingen (centrene er nærmere omtalt
nedenfor under afsnittet om indhentningsaktiviteter), og Indhentningsafdelingen vurderer og validerer
herefter de indhentede data, der derved omsættes til information. Informationen analyseres i Efterretningsafdelingen med henblik på at udarbejde relevante efterretningsprodukter, der skal tjene som beslutningsoplæg for det videre arbejde internt eller til opdragsgivere.
Sikkerhedsafdelingen yder operativ støtte til PET’s øvrige enheder og politikredsene ved brug af
Aktionsstyrken, Livvagtsstyrken, Sikringsstyrken og Forhandlergruppen. I afdelingen findes også
Koordinatorkontoret, som sikrer løbende prioritering af bl.a. personbeskyttelsesopgaver og sikkerhedskoordinering i relation til større begivenheder, statsbesøg mv.
Juridisk Afdeling varetager legalitetssikringen og legalitetskontrollen i forhold til alle dele af PET’s
virksomhed, herunder PET’s anvendelse af straffeprocessuelle tvangsindgreb, PET’s internationale og nationale samarbejde samt PET’s behandling af personoplysninger. Afdelingen understøtter i den forbindelse
også Tilsynet med Efterretningstjenesternes kontrolvirksomhed. Desuden udarbejder afdelingen interne
retningslinjer for PET’s virksomhed og behandler konkrete sager om bl.a. aktindsigt og sikkerhedsgodkendelse.
Stabsafdelingen løfter de traditionelle støttefunktioner for forretningsområderne såsom HR, IT og viden,
økonomi, logistik og facility og er i den sammenhæng også forbindelsen mellem PET og Rigspolitiets
koncernstøttefunktioner.
PET´s direktion består af PET-chefen og af cheferne for alle afdelinger. Direktionssekretariatet varetager
betjening af direktionen samt interne og eksterne kommunikationsopgaver. Udviklingssekretariatet er
etableret til at bistå med fortsat udvikling af PET´s organisation.
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OVERORDNEDE STRATEGISKE PRIORITETER
PET har som national sikkerhedsmyndighed til opgave at identificere, forebygge og imødegå trusler mod frihed, demokrati og sikkerhed i det danske samfund. Truslerne mod den nationale sikkerhed ændrer løbende
karakter, og det er derfor vigtigt, at PET er en dynamisk organisation.
Som led i PET´s arbejde med at tilpasse organisationen til opgavevaretagelsen er der som nævnt fastsat
dynamiske overordnede strategiske prioriteter, der har til formål at sikre, at organisationen hele tiden bevæger sig i den rigtige retning. De strategiske prioriteter sætter således retningen for PET´s arbejde, og for
måden PET løser opgaverne på.
I den forbindelse har PET fastsat følgende overordnede strategiske prioriteter for 2015:
•

Håndtering af terrortruslen mod Danmark
(herunder fokus på hjemvendte og rejsende til konflikten i Syrien og Irak samt på radikalisering
nationalt)

•

Opbygning af kapacitet på cyberområdet
(herunder navnlig i forhold til PET´s kerneopgaver: Terror, spionage og ekstremisme)

•

Implementering af ny organisation, herunder arbejdsmetode, kompetencer,
teknologi
(generelt fokus på implementering af PET´s nye efterretningsbaserede organisation, der som
nævnt trådte i kraft den 1. januar 2015)

•

Styrket beredskab
(herunder fokus på fortsat at styrke samarbejdet med politikredsene og på et styrket antiterrorberedskab)

Det bemærkes, at PET´s strategiske prioriteter ikke omfatter alle PET´s forretningsområder, men udvælges
med udgangspunkt i et behov for en særlig strategisk indsats. En række ansvarsområder vil derfor ikke
kunne læses ud af PET´s strategiske prioriteter, selv om alle opgaver er vigtige for PET´s virksomhed. Der
er endvidere som nævnt tale om dynamiske strategiske prioriteter, der til enhver tid tager udgangspunkt i
trusselsbilledet og aktuelle tendenser.
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RAMMEN FOR PET’S ARBEJDE
PET-LOVEN OG KONTROLLEN MED PET
Den 1. januar 2014 trådte lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET-loven) i kraft. Loven er siden blevet
suppleret af bekendtgørelse om Politiets Efterretningstjenestes behandling af oplysninger om fysiske og
juridiske personer mv., der trådte i kraft den 1. juli 2014.
Med PET-loven er der gennemført en samlet regulering af PET’s virksomhed. Samtidig er der med loven
etableret et særligt tilsynsorgan, Tilsynet med Efterretningstjenesterne, der påser, at PET overholder reglerne om behandling af oplysninger om fysiske og juridiske personer. Tilsynet har afløst det såkaldte Wamberg-udvalg.
PET er endvidere – som før PET-lovens ikrafttrædelse – undergivet ekstern kontrol fra Justitsministeriet,
Folketingets Kontroludvalg, Folketingets Ombudsmand, domstolene, Den Uafhængige Politiklagemyndighed, Rigspolitiet og Rigsrevisionen.
PET-loven
PET-loven lovfæster på en række punkter de regler for PET’s virksomhed, som tidligere fandtes i administrativt fastsatte instrukser mv. Det gælder f.eks. i altovervejende grad reguleringen af de opgaver, som PET
skal varetage.
Betingelserne for, hvornår PET må behandle oplysninger om fysiske og juridiske personer, afviger derimod
på en række punkter fra de tidligere gældende regler. PET-lovens kriterier for tilvejebringelse og indsamling,
intern behandling og videregivelse af oplysninger om fysiske og juridiske personer baserer sig således på
reglerne i persondataloven med de afvigelser, som de særlige forhold, der gør sig gældende for efterretningsvirksomhed, tilsiger.
I PET-loven er der i øvrigt indført en ny bestemmelse, der særskilt regulerer, hvornår PET kan indlede undersøgelser mod fysiske og juridiske personer. Ved en undersøgelse forstås en aktivitet rettet mod særligt
udvalgte personer (målpersoner) med henblik på at indsamle eller indhente oplysninger om dem.
PET-loven og den tilhørende bekendtgørelse fastsætter endvidere frister for sletning af oplysninger, der
afviger fra de tidligere regler herom. Desuden er persondatalovens § 5 sat i kraft for PET, hvilket betyder,
at PET under alle omstændigheder ikke må opbevare personoplysninger på en måde, der giver mulighed
for at identificere den registrerede i et længere tidsrum end det, der er nødvendigt af hensyn til de formål,
hvortil oplysningerne er indsamlet.
PET-loven indeholder desuden regler om Tilsynet med Efterretningstjenesterne, som har afløst det tidligere
Wamberg-udvalg. Tilsynet og dets opgaver er nærmere omtalt nedenfor.
PET-lovens implementering i organisationen
På baggrund af betænkning fra det såkaldte Wendler Pedersen-udvalg (betænkning nr. 1529 fra 2012),
som PET-loven i vidt omfang bygger på, og forslaget til PET-loven, som blev fremsat for Folketinget den
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27. februar 2013, igangsatte PET allerede i 2013 en række projekter – herunder flere arbejdsgrupper – der
skulle sikre, at PET blev i stand til at implementere de nye regler.
Arbejdet i forbindelse med implementeringen har bl.a. udmøntet sig i en række tilpasninger af PET’s it-systemer, ændrede forretningsgange, udarbejdelse af nye interne juridiske retningslinjer og intern undervisning i PET-lovgivningen.
Som Tilsynet med Efterretningstjenesterne også har konstateret, har PET beklageligvis ikke i alle tilfælde
formået at overholde de nye regler om sletning. PET arbejder løbende på at kvalitetssikre og tilpasse arbejdsmetoder og systemer med henblik på at understøtte overholdelsen af PET-lovgivningen.

KONTROLLEN MED PET
Tilsynet med Efterretningstjenesterne
Tilsynet med Efterretningstjenesterne fører kontrol med, at PET behandler personoplysninger i overensstemmelse med de regler, som er fastsat i PET-lovgivningen om indsamling, indhentning, intern behandling
(herunder sletning) og videregivelse af personoplysninger.
Endvidere kan en borger anmode tilsynet om at undersøge, om PET uberettiget behandler oplysninger om
den pågældende. Tilsynet påser, at dette ikke er tilfældet og giver herefter den pågældende meddelelse
herom.
Tilsynet består af fem medlemmer, der er udpeget af Justitsministeriet. Tilsynet udøver sine funktioner i
fuld uafhængighed og har sit eget sekretariat. Tilsynet kan hos PET kræve enhver oplysning og alt materiale, der er af betydning for tilsynets virksomhed.
Tilsynets sekretariat har fået stillet arbejdspladser til rådighed hos PET, som i 2014 løbende har besvaret
spørgsmål fra sekretariatet om bl.a. PET’s behandling af konkrete personoplysninger og indretningen af
PET’s it-systemer. Der har endvidere jævnligt været afholdt møder mellem tilsynet og PET.
Justitsministeriet
Chefen for PET refererer direkte til Justitsministeriet, uanset at PET organisatorisk hører under Rigspolitiet.
Justitsministeren fører på regeringens vegne tilsyn med PET, og efterretningstjenesten er undergivet ministerens instruktioner.
Det følger af PET-lovens § 1, stk. 1, nr. 5, at chefen for PET skal orientere justitsministeren om forhold af
betydning for landets indre sikkerhed, om forhold af væsentlig betydning inden for efterretningstjenestens
virksomhed og om vigtige enkeltsager.
Folketinget
Folketingets Udvalg vedrørende Efterretningstjenesterne (Kontroludvalget) har til formål at have indseende
med forsvarets og politiets efterretningstjenester. Udvalget består af fem folketingsmedlemmer udpeget af
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de fem største partier i Folketinget. Medlemmerne har tavshedspligt om, hvad de erfarer i udvalget.
Regeringen holder udvalget orienteret om væsentlige omstændigheder af sikkerhedsmæssig karakter eller
vedrørende udenrigspolitiske spørgsmål, som er af betydning for efterretningstjenesternes virksomhed.
Samtidig med vedtagelsen af PET-loven blev kontroludvalgsloven ændret bl.a. med henblik på at give
udvalget øget indsigt i PET’s virksomhed. Det blev i den forbindelse lovfæstet, at der – ved siden af regeringens løbende orientering – årligt gives udvalget en udførlig orientering om efterretningstjenesternes
virksomhed. Desuden blev der indført en pligt for regeringen til på anmodning at give udvalget oplysninger
om efterretningstjenesternes virksomhed, herunder statistiske oplysninger.
Desuden blev den daværende ordning, hvorefter udvalget blev underrettet om indholdet af retningslinjer
for efterretningstjenesternes virksomhed, ændret således, at regeringen forud for udstedelsen af visse
retningslinjer skal underrette udvalget om indholdet af disse. I overensstemmelse hermed er Kontroludvalget i 2014 blevet underrettet om PET’s interne retningslinjer vedrørende bl.a. undersøgelser mod fysiske og
juridiske personer og intern behandling af oplysninger om fysiske og juridiske personer forud for udstedelsen heraf.
PET er endvidere omfattet af Folketingets Ombudsmands kontrol.
Domstolene
PET er som hidtil underlagt kontrol fra domstolene. PET kan således – i det omfang retsplejeloven stiller
krav herom – alene iværksætte straffeprocessuelle tvangsindgreb efter kendelse afsagt af en domstol.
PET’s virksomhed er i øvrigt omfattet af den almindelige adgang til domstolsprøvelse af forvaltningen i
medfør af grundlovens § 63.
Rigspolitiet
PET er en del af Rigspolitiets virksomhed og refererer til Rigspolitiet for så vidt angår økonomi, HR og andre
administrative forhold.
Rigsrevisionen
Som led i den almindelige revision af politiets regnskaber foretager Rigsrevisionen i samarbejde med
Rigspolitiets revisionsafdeling revision af udgifterne til PET, herunder til løn mv. En del af PET’s regnskaber
– bl.a. dem, der vedrører dækning af kilders omkostninger – er dog undergivet en særlig revisionsprocedure,
der forestås af Rigsrevisionen og en afdelingschef i Justitsministeriet.
Den Uafhængige Politiklagemyndighed
PET er underlagt kontrol fra Den Uafhængige Politiklagemyndighed, der undersøger og træffer afgørelse
vedrørende klager over politipersonalets adfærd i tjenesten. Endvidere skal anmeldelser om strafbare forhold, der er begået af politipersonale i tjenesten, indgives til politiklagemyndigheden.
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ARBEJDSMETODER
Hemmeligholdelse som en del af PET’s arbejdsmetode
PET har inden for rammerne af PET-loven og retsplejeloven mulighed for at hemmeligholde oplysninger,
når det skønnes nødvendigt. Formålet med at holde oplysninger hemmelige er bl.a. at kunne behandle
fortrolige oplysninger fra partnertjenester, som forudsætter, at deres oplysninger til PET ikke bliver delt med
andre, uden at de har givet tilladelse hertil. Efterlevelse af dette princip, som kendes som ”3. landsreglen”,
gør, at fortrolige oplysninger kan deles mellem partnertjenester uden risiko for uautoriseret videregivelse.
PET’s arbejde med kilder, der ligeledes er reguleret ved lov, kræver også en høj grad af hemmeligholdelse
for ikke at bringe PET´s kilder i fare.
Endelig er hemmeligholdelse en nødvendighed i forhold til efterforskningen af sager, hvor en mistænkt ikke
må vide, at der er en efterforskning i gang, før PET eller politiet skrider til anholdelse i sagen.
Samarbejde med FE og udenlandske partnertjenester
PET har et indgående samarbejde med FE bl.a. i regi af Center for Terroranalyse, der består af personale fra
FE, Udenrigsministeriet, Beredskabsstyrelsen og PET. Herudover har FE og PET tradition for personaleudveksling med det formål at drage fuld nytte af hinandens kompetencer og kapaciteter.
I forhold til det internationale samarbejde indgår PET endvidere i en række multilaterale samarbejdsfora
for efterretningstjenester, hvor bl.a. emner som terrorisme og ekstremisme er på dagsordenen, og hvor indhentningsmetoder og -trends debatteres. PET har desuden en lang række bilaterale aftaler med kompetente og troværdige udenlandske efterretningstjenester om løbende udveksling af information og erfaring.

PET I TAL
PET’s bevilling og regnskab
For at øge gennemsigtigheden i ressourceanvendelsen blev politiets og anklagemyndighedens hovedkonto
på finansloven fra 2013 opsplittet i tre særskilte bevillinger for henholdsvis politiet, den centrale anklagemyndighed og PET. PETs bevilling (§ 11.23.01) blev fastlagt med udgangspunkt i PETs budgetramme i
2012 korrigeret for tekniske justeringer, effektiviseringer og afskrivninger.
Den fastlagte bevillingsprofil fra 2013 er videreført på de efterfølgende års finanslove. I 2014 var der afsat
en bevilling på 556,7 mio. kr. til PET, og i 2015 er der afsat 560,1 mio. kr. Den gældende flerårsaftale for
politi og anklagemyndighed udløber ved udgangen af 2015, og bevillingen for 2016 og frem fastlægges i
forbindelse med en ny politisk flerårsaftale for det samlede politi, herunder PET.
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Bevillingen til PET (§ 11.23.16) på FL2014 og FL2015
FL2015
Mio. kr.

FL2014

2015

2016

2017

Nettoudgiftsbevilling

556,7

560,1

549,1

538,1

Heraf lønsum

395,5

401,0

394,5

386,4

Heraf øvrig drift

161,2

159,1

154,6

151,7

Note: Bevillingen FL2014 (558,9 mio.kr. ) blev ved TB2014 reduceret med 2,2 mio.kr (Fraflytning fra PET Region Vest 0,4
mio.kr.), Indkøbsbesparelse (-1,4 mio.kr.) og AES bidrag (-1,2 mio.kr.).

I 2014 fik PET et samlet overskud på 1,1 mio. kr., som indgår i det samlede overførte overskud for hele
politiet på politiets virksomhedsbærende hovedkonto (§ 11.23.01).

PET’s bevillingsregnskab 2014

Mio. kr.

Indtægtsført
bevilling

Løn

395,5

Øvrig drift

161,2

I alt

556,7

Øvrige
indtægter

Omkostninger

Resultat

375,6

19,9

2,1

182,2

-18,9

2,1

557,7

1,1

Tilskudsfinansierede projekter
PET gennemførte i perioden 2010-2014 udvikling og implementering af et uddannelsesprogram, som har
til formål at styrke sikkerheden på befærdede steder (crowded places). Uddannelsen er målrettet butikschefer og sikkerhedsansvarlige for butikker, indkøbscentre, arrangører af større koncerter og sportsarrangementer og sætter blandt andet fokus på beredskabsfremmende aktiviteter og træner kursisterne i øget
opmærksomhed på hændelser, som afviger fra normalbilledet. Der er stadig efterspørgsel på uddannelsen,
så denne udbydes fortsat i 2015. Projektet er finansieret af TrygFonden med 4 mio. kr. i perioden.
PET´s Forebyggelsescenter arbejder desuden med Projekt Kenya, som har til formål at bidrage til Danmarks indsats med fred og stabilisering af skrøbelige, konfliktramte områder og lande i Østafrika. Fokus er
på områder og lande, der også har sikkerhedsmæssig betydning for Danmark og danske interesser. Projektet skal endvidere bidrage til den overordnede danske støtte til implementeringen af FN´s globale strategi
mod terrorisme i Østafrika. Projektet er finansieret gennem en bevilling fra Udenrigsministeriets Freds- og
Stabiliseringsfond på i alt ca. 3 mio.kr. i perioden.
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Oversigt over tilskudsfinansierede aktiviteter for 2014

Projekt

Overført
overskud fra
tidligere år

Årets tilskud

Årets udgifter

Årets resultat

Overskud til
videreførelse

TRYG

-898.000

922.000

24.000

898.000

0

Kenya

528.000

1.232.000

1.399.000

-167.000

361.000

731.000

361.000

Heraf lønsum

571.000

Heraf øvrig drift

828.000

I alt

-370.000

2.154.000

1.423.000

Antal medarbejdere i PET
Efter at have nået et niveau på 781 årsværk i 2012 har PET siden 2013 haft et faldende årsværksforbrug.
I 2014 havde PET således et årsværksforbrug på 708. Nedgangen i antallet af medarbejdere skyldes bl.a.
en reduktion af den daværende operative afdeling og lederreformen i politiet. Antallet af medarbejdere tilpasses løbende den økonomiske bevilling på finansloven. Årsværksforbruget forventes at stige igen i 2015
og frem.
Udvikling i PET´s årsværksforbrug

Årsværk

2010

2011

2012

2013

2014

762

777

781

735

708

Pr. 1. januar 2015 trådte PETs nye organisationsstruktur i kraft. Medarbejderfordelingen på de forskellige
afdelinger i den nye struktur pr. 1. januar 2015 fremgår af figuren nedenfor.

31%
26%
18%
16%
7%
2%
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Sikkerhedsafdeling
Indhentningsafdeling
Efterretningsafdeling
Stabsafdeling og Direktion
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FOREBYGGENDE AKTIVITETER
PET’s Forebyggelsescenter har et bredt samarbejde med aktører i hele landet. Centerets forebyggelsesindsats over for radikalisering og voldelig ekstremisme har fra sin opstart i 2007 haft som sigte at inddrage alle
relevante aktører, der samlet set kan udgøre den bedste helhedsorienterede nationale indsats på området.
Danmark er foregangsland på området.

DEN DANSKE FOREBYGGELSESMODEL
I de seneste år har PET’s Forebyggelsescenter i samarbejde med Socialstyrelsen opbygget, vedligeholdt
og styrket en national samarbejdsstruktur i myndighedsregi, der i dag gør det muligt at håndtere radikaliseringssager fra nationalt til lokalt niveau. Alle kriminalpræventive samarbejdende netværk; SSP (Skole,
Socialforvaltning og Politi), PSP (Psykiatri, Socialforvaltning og Politi) og KSP (Kriminalforsorgen, Socialforvaltning og Politi), er inddraget i denne struktur, som i hver politikreds koordineres af kredsens kriminalpræventive sektion.
Metode
PET’s forebyggende indsats er inddelt i niveauer, der hver især imødegår udfordringen med radikalisering
og voldelig ekstremisme, og som samtidig afspejler Forebyggelsescenterets interne organisering:
Militant ekstremisme (EXIT)
Forebyggelsescenteret fører samtaler med personer, hvor der vurderes at være et skærpet sikkerhedshensyn, eller hvor personen er dømt for kriminalitet relateret til voldelig ekstremisme/terrorisme.
Individer og grupper i højrisiko for at blive radikaliseret (Kapacitetsopbygning)
Med uddannelse, rådgivning og vejledning understøtter Forebyggelsescenteret psykiatrien, politiet, socialsektoren og Kriminalforsorgen i håndteringen af lokale forebyggelsessager.

Almene forudsætninger i samfundet
(Outreach)
Forebyggelsescenteret har gennem
den forebyggende og opsøgende indsats skabt kontakt til civile ressourcepersoner og andre dialogpartnere, der
kan bidrage til at sikre lokalsamfundets
modstands- og sammenhængskraft
over for udfordringer med radikalisering
og voldelig ekstremisme.

MILITANT
EKSTREMISME

INDIVIDER OG GRUPPER
I HØJRISIKO

Alle tre indsatser indgår systematisk
i den samlede nationale samarbejdsstruktur.

ALMENE FORUDSÆTNINGER

TIL TOP
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FOREBYGGENDE AKTIVITETER SÆRLIGT I RELATION TIL KONFLIKTEN I SYRIEN OG IRAK
For at imødegå truslen fra personer udrejst til Syrien og Irak er der i Forebyggelsescenteret blevet iværksat
en række målrettede initiativer i tæt samarbejde med de øvrige afdelinger i PET og landets politikredse og
kommuner samt Udenrigsministeriet og Socialstyrelsen.
Forebyggelsescenteret holdt i 2014 en række debatarrangementer i byer, hvorfra størstedelen af de
udrejste til Syrien og Irak kommer, med det formål at reducere antallet af udrejsende, udbrede alternativer
til væbnet kamp og orientere om Danmarks engagement i Syrien og Irak. Arrangementerne blev holdt i
samarbejde med ovennævnte samarbejdspartnere. Der har samtidig været en løbende dialog med civile
ressourcepersoner og dialogpartnere, der med deres unikke adgang til sårbare miljøer påvirket af konflikten
i Syrien og Irak bl.a. har kunnet drøfte det aktuelle billede af deres lokalmiljø og iværksætte lokale indsatser.
De kriminalpræventive netværk, som Forebyggelsescenteret i forvejen har et tæt samarbejde med, blev
også aktiveret, så de professionelle, der er tættest på målgruppen for indsatsen, kunne agere hensigtsmæssigt i forhold til at nedbringe udrejseantallet og synliggøre alternativer til væbnet kamp. Forebyggelsescenteret er tillige med til at koordinere og understøtte de regionale efterværnsberedskaber for personer, der
er hjemvendt fra konflikten i Syrien og Irak, med henblik på at reducere truslen.
Siden konfliktens start har Forebyggelsescenteret desuden ført exit-samtaler med personer, som har været
udrejst eller formodes at ville udrejse til internationale konfliktzoner. De forebyggende samtaler er blevet
iværksat alene af PET eller i samarbejde med en politikreds. Samtalerne har haft til formål at foretage en
sikkerhedsvurdering, oplyse om konsekvenserne af at rejse ud, motivere vedkommende til at afstå og om
muligt iværksætte præventive tiltag i samarbejde med lokale kriminalpræventive aktører.
PET’s Forebyggelsescenter har endelig oprettet en tværgående enhed for vurdering og visitation af sager
med særligt psykiatrisk indhold. Enheden visiterer egnede sager til PSP (Psykiatri, Socialforvaltning og
Politi) i samarbejde med den enkelte politikreds’ kriminalpræventive sektion.

RÅDGIVNING OM FYSISK SIKKERHED OG INFORMATIONSSIKKERHED
Rådgivningscenteret yder bred rådgivning om, hvordan man sikrer sig mod truslen fra bl.a. terrorisme, ekstremisme og spionage, med det formål at styrke sikkerheden og robustheden i det danske samfund. PET’s
sikkerhedsrådgivere yder rådgivning til de institutioner og aktører, der er truede, særligt sårbare eller kritiske
for det danske samfund. Det indbefatter bl.a. medlemmer af Folketinget, Kongehuset, særligt truede enkeltpersoner, ministerier og styrelser samt offentlige virksomheder. PET rådgiver desuden ejere og operatører
af Danmarks kritiske infrastruktur. Rådgivningen har særligt fokus på energi, transport, IT og telesektorerne.
PET har i 2014 endvidere løbende bidraget med rådgivning og udført tilsyn hos bl.a. Irak- og Afghanistankommissionen og Tilsynet med Efterretningstjenesterne for at sikre opfyldelse af kravene for behandling af
klassificerede informationer.
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I 2014 har PET styrket sin kapacitet inden for informationssikkerhed ved at ansætte nye sikkerhedsrådgivere og øge uddannelsesaktiviteterne inden for IT-sikkerhed. Endvidere er samarbejdet med Center for
Cybersikkerhed i FE og Nationalt Cyber Crime Center i Rigspolitiet (NC3) blevet styrket med henblik på at
sikre kompetent rådgivning.
Derudover arbejder PET også tæt sammen med Udenrigsministeriet om beskyttelsen af de danske ambassader og deres medarbejdere mod sikkerhedsmæssige trusler.
Som et led i indsatsen for at styrke danske virksomheders robusthed og sikkerhed i forhold til truslen fra
terrorisme, alvorlig organiseret kriminalitet og spionage samarbejder PET endvidere med brancheorganisationen Dansk Industri. PET har udviklet og tilbyder fra oktober 2014 et nyt rådgivningsprogram til private
virksomheder (RASK: Risiko Adfærd og Sikkerheds Kultur) med fokus på, hvordan mennesker kan være
et bolværk mod trusler eller kan underminere en organisations sikkerhedsforanstaltninger. Målet er at
opbygge viden, robusthed og modstandskraft samt dele erfaringer og best practice løsninger med henblik
på at beskytte viden og værdier, herunder ved at skabe ejerskab til sikkerhed hos en virksomheds ledere og
medarbejdere.

ANTAL SAGER OM SIKKERHEDSUNDERSØGELSER
Efter PET-lovens § 1, stk. 1, nr. 6, har PET til opgave at være national sikkerhedsmyndighed og skal bl.a.
bistå ved personsikkerhedsundersøgelser. Opgaven er forankret i Rådgivningscenteret.
Det fremgår af Statsministeriets cirkulære om sikkerhedsbeskyttelse af informationer af fælles interesse
for landene i NATO eller EU, andre klassificerede informationer samt informationer af sikkerhedsmæssig beskyttelsesinteresse i øvrigt (sikkerhedscirkulæret), at klassificerede informationer ikke må gøres
tilgængelige for personer, der ikke er sikkerhedsgodkendt til at behandle informationer af den pågældende
klassifikationsgrad.
Enhver offentlig myndighed træffer afgørelse om sikkerhedsgodkendelse af ansatte i myndigheden og
ansatte i private firmaer, der arbejder for den offentlige myndighed. PET gennemfører efter anmodning en
sikkerhedsundersøgelse til brug for den offentlige myndigheds afgørelse om sikkerhedsgodkendelse af
ansatte.
I visse tilfælde forestår PET både sikkerhedsundersøgelse og træffer afgørelse om sikkerhedsgodkendelse.
PET har således bemyndigelse til at træffe afgørelse vedrørende ansatte i politiet, herunder PET, og vedrørende ansatte i private virksomheder, der skal udføre arbejde for politiet.
PET har i 2014 modtaget i alt 19.040 anmodninger om, at PET skal foretage sikkerhedsundersøgelse. I
2.536 af disse sager har PET også kompetencen til at træffe afgørelse om sikkerhedsgodkendelse, da der
er tale om personer med arbejde i eller for politiet. Der har i de senere år været en kraftig stigning i antallet
af sikkerhedsundersøgelser navnlig på Forsvarsministeriets område.
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Oversigt over opgaver, antal og kunder
År
2011

2012

2013

2014

Forsvaret

2.385

3.819

7.163

13.464

Politi

1.138

2.073

2.576

2.536

925

1.102

1.275

1.106

Sikkerhedsundersøgelser:

Udenrigsministeriet
Ministerier og øvrige
Total
Registersøgninger

856

1.022

1.189

1.934

5.304

8.016

12.203

19.040

-

-

-

5.740
24.780

Total
KR fald

-

-

-

5.637

Afmeldinger

-

-

-

8.861

5.304

8.016

12.203

39.278

53.934

55.892

59.688

65.090

Total
Sikkerhedsgodkendelser pr. 31.12

Note: : Der er ikke tilgængelige data for Registersøgninger, KR fald og Afmeldinger i årene 2011-2013.
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INDHENTNINGSAKTIVITETER
PET´s særlige indhentningsdiscipliner fra kildeindhentning til indhentning via internettet (open source) er
forankret i Indhentningsafdelingens centre:
Kilder
Anvendelsen af kilder, herunder meddelere og i visse tilfælde civile agenter, er helt afgørende for PET’s muligheder for at kunne identificere og imødegå konkrete trusler. Det gælder ikke mindst i de situationer og i de
miljøer, hvor det er vanskeligt for PET at indhente oplysninger på anden måde. PET’s anvendelse af kilder,
herunder rekruttering, føring og kontrol af kilder, er forankret i PET´s HUMINT (Human Intelligence) center.
Agentbistand
PET’s HUMINT center yder desuden bl.a. bistand til efterforskninger i politikredsene, hvor der indsættes
hemmelige politiagenter. En politiagent bruges typisk til at infiltrere grupper eller områder, hvor politiet ikke
kan operere under normale omstændigheder. En politiagent er, i modsætning til en civil agent, politiuddannet, men arbejder under falsk identitet, som gør det muligt at bevæge sig i de miljøer, der er genstand for
efterforskningen.
Politiagenter anvendes oftest som led i efterforskningen af alvorlig organiseret kriminalitet og typisk i samspil med en række andre tiltag som aflytning, overvågning mv.
Udover de mere klassiske politiagenter anvender PET også virtuelle agenter, der er PET-medarbejdere,
som under falsk identitet infiltrerer grupper og fora på internettet, som skønnes af interesse for PET. De
virtuelle agenter opererer kun på internettet og har således aldrig fysiske møder med mistænkte eller andre
uden for PET.
Teknik
Den generelle tekniske udvikling i samfundet stiller stadigt større krav til PET’s TECHINT (Technical Intelligence) center, der gennem uddannelse og tæt dialog med samarbejdspartnere bl.a. er i stand til at udvikle
og videreudvikle teknisk overvågningsudstyr. TECHINT løser opgaver for PET’s øvrige centre, men yder
også operativ støtte til landets politikredse, ligesom politikredsene understøttes med lokal uddannelse.
Den primære opgave for TECHINT er bistand til overvågning og aflytning, sporing af personer eller køretøjer
samt sweepning-opgaver. For til stadighed at kunne følge med udviklingen har TECHINT ansat forskellige
faggrupper med en særlig teknisk indsigt på en række specialområder.
Observation
Observationscenteret i PET udfører en lang række opgaver, herunder personovervågning på gadeplan,
optagelse af fotos i forskellige sammenhænge, gennemførelse af ransagninger hos mistænkte, ligesom Observationscenteret assisterer TECHINT i forbindelse med installering af aflytnings- og overvågningsudstyr.
Metoderne til brug for personovervågning udvikles over tid bl.a. ved brug af nye elektroniske løsninger.
Kerneopgaven i forhold til personovervågning indebærer imidlertid fortsat, at arbejdet i mange henseender
løses bedst med observatører på gaden.
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Observationscenteret løser opgaver for PET’s øvrige centre, men også for politikredsene i forbindelse med
eksempelvis bistand til efterforskning af kriminalitet, hvor Observationscenterets særlige kompetencer er
påkrævet. Endvidere yder PET’s Observationscenter i særlig grad bistand ved uddannelse af medarbejdere
i politikredsene.
FININT (Financial Intelligence)
Centeret indhenter og bearbejder finansielle oplysninger, skatteoplysninger, bankoplysninger mv. FININT
har særlig efterretningsmæssig værdi, når oplysningerne sammenholdes med oplysninger fra andre indhentningsdiscipliner. Telefonnumre og mailadresser er eksempler på oplysninger, der ofte findes via FININT.
Endvidere kan FININT give oplysninger om opholdssted, færden, indkøb på internettet, pengeoverførsler af
mistænkelig karakter til ind- og udland, rejseaktivitet, finansielt netværk mv.
Internationale forbindelser
Internationalt Forbindelseskontor håndterer PET’s bi- og multilaterale samarbejde med udenlandske
efterretnings- og sikkerhedstjenester. PET modtager værdifulde informationer om herboende og tilrejsende
potentielle terrorister fra samarbejdspartnere. Det internationale samarbejde er en af hjørnestenene i PET’s
efterretningsarbejde.
OSINT (Open Source Intelligence)
Centeret arbejder målrettet med indhentning af data via internettet. PET har grundet ændringerne i trusselsbilledet i stigende grad behov for at indhente, bearbejde og analysere data indhentet fra åbne kilder,
herunder særligt internettet.
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EFTERRETNINGSAKTIVITETER
TRUSLEN FRA STATSLIGE AKTØRER
SPIONAGETRUSLEN
Spionagetruslen mod Danmark og danske interesser i udlandet ændrer sig i takt med den sikkerhedspolitiske og stormagtspolitiske udvikling i verden. Danmarks geografiske placering og medlemskab i fora som
EU, Arktisk Råd og NATO er væsentlig for en vurdering af spionagetruslen mod Danmark.
PET vurderer, at en række lande i dag aktivt driver spionage mod det danske rigsfællesskab, herunder vurderes truslen fra cyberspionage at være stigende, se nedenfor.
Det vil ofte være informationer om statens institutioner, forsvars- og sikkerhedsforhold, indenrigs- og
udenrigspolitik, energi og råstoffer, samfundsforhold, politik og økonomi, der er genstand for spionage.
Danmarks holdning til sammenslutninger og samarbejdsfora, som f.eks. EU, NATO, OSCE og Arktisk råd, og
højteknologisk viden og forskningsresultater fra universiteter, højere læreanstalter og private virksomheder
kan tillige have interesse.
Sager om industrispionage efterforskes som udgangspunkt af politikredsene. Hvis der er mistanke om, at
en fremmed magt er involveret i industrispionage, hører sagen imidlertid under PET’s ansvarsområde.
Spionage udføres bl.a. ved hjælp af efterretningsofficerer fra andre efterretningstjenester, som arbejder i
Danmark under dække af at være diplomater, journalister, tilrejsende forretningsfolk eller turister. Et sådant
dække giver troværdighed og hjælper med at skabe indpas i forhold til målet for spionagen. Efterretningsofficerer arbejder med forskelligartede metoder og kan f.eks. være interesserede i at hverve og placere
”muldvarper” relevante steder i Danmark eller i at påbegynde kultivering af personer, der på sigt kan blive
placeret i interessante virksomheder eller i statsadministrationen.
PET’s operative og præventive indsats har i en række tilfælde forhindret, at sager har udviklet sig til alvorlige spionagesager. I disse tilfælde har PET afbrudt forløb, der var ved at udvikle sig til spionage, f.eks. ved at
gøre opmærksom på, at efterretningstjenesten var vidende om aktiviteter, der kunne udgøre en overtrædelse af straffelovens spionageparagraffer.
PET har desuden et godt samarbejde med andre efterretningstjenester og bidrager til, samt drager erfaringer af, det internationale kontraspionagearbejde.

CYBERANGREB SOM AVANCERET SPIONAGE
Cyberspionage omfatter de elektroniske sikkerhedshændelser, hvor der er indikationer på, at fremmede
stater står bag angreb eller ulovlig indhentning af oplysninger.
Danmark er som nævnt ovenfor gennem de senere år i stigende grad blevet mål for cyberangreb.
Angrebene tager enten sigte på uretmæssigt at skaffe sig adgang til oplysninger, der behandles i it- og
kommunikationssystemer, eller på ulovlig vis at påvirke driften af sådanne systemer. I 2013 og 2014 var
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der således flere alvorlige hændelser forårsaget af Advanced Persistent Threat (APT) grupper mod både
myndigheder og private virksomheder. Udviklingen på dette område har både direkte og indirekte betydning
for den nationale sikkerhed, uanset om der er tale om cyberspionage, cyberterrorisme, hacker-aktivisme
eller simpel økonomisk kriminalitet.
PET har oprettet et særligt Cybercenter, der arbejder målrettet med PET’s efterretnings- og efterforskningsmæssige opgaver for så vidt angår cybertrusler, der har betydning for den nationale sikkerhed. Cybercenteret indgår i et tæt samarbejde med bl.a. Forsvarets Efterretningstjeneste, herunder Forsvarets Efterretningstjenestes Center for Cybersikkerhed, samt Nationalt Cyber Crime Center i Rigspolitiet (NC3).
Det er endvidere et vigtigt værn mod cyberspionage at have en høj sikkerhedskultur i de udsatte miljøer.
Den høje sikkerhedsbevidsthed er ligeledes vigtig for at imødegå ”insider-truslen”, hvor ansatte bevidst
eller ubevidst bryder sikkerheden i forbindelse med deres arbejde.

KONTRAPROLIFERATION
En række lande og netværk af personer forsøger løbende at udvikle og producere kemiske, biologiske,
nukleare og radiologiske produkter, der kan bruges som masseødelæggelsesvåben eller til våbenprogrammer i øvrigt. En af de største trusler på dette område er de såkaldte dual-use produkter, som er produkter,
teknologi og viden, der kan have både civil og militær anvendelse.
Det kan være vanskeligt for både myndigheder og private virksomheder at afgøre, om et sådant produkt
efterspørges af en køber eller slutbruger, der ønsker at fremstille masseødelæggelsesvåben. PET har i flere
tilfælde forhindret udførsel af dual-use produkter til kritiske lande.
PET’s aktiviteter på området fokuserer på at modvirke truslen ved bl.a. at indsamle, bearbejde og analysere
informationer vedrørende de lande, der mistænkes for at ville udvikle masseødelæggelsesvåben. PET har
tillige fokus rettet på de virksomheder og slutbrugere, der forsøger at skaffe produkter, teknologi eller viden,
som kan bruges til at udvikle disse våben.
PET samarbejder tillige med en lang række nationale og internationale myndigheder for at indhente information om de fremgangsmåder, som anvendes i bestræbelsen på at indkøbe sensitive produkter, der kan
bruges til at udvikle masseødelæggelsesvåben. At hindre spredning af masseødelæggelsesvåben er både
en national og en international udfordring, og PET spiller en aktiv rolle for at forhindre Danmark i at bidrage
til spredningen og udviklingen af masseødelæggelsesvåben.
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TRUSLEN FRA IKKE-STATSLIGE AKTØRER
DET GLOBALE TRUSSELSBILLEDE
Det globale trusselsbillede og dermed terrortruslen mod Danmark fra ikke-statslige aktører påvirkes fortsat
i første række af militant islamistiske terrorgrupper i udlandet. Den væsentligste faktor i trusselsbilledet
udspringer af konflikten i Syrien og i Irak. Konfliktzonen tiltrækker fortsat et stort antal personer fra hele verden, særligt fra regionen, men også fra Europa. Konfliktzonen har desuden givet erfarne angrebsplanlæggere og bombespecialister fra andre kampområder som f.eks. Afghanistan et frirum til at planlægge angreb,
herunder mod Vesten.
Den militant islamistiske gruppe Den Islamiske Stat (IS) udråbte i juni 2014 et kalifat i de områder, som
gruppen kontrollerer i Syrien og Irak. Gruppen benytter sig af meget brutale midler som massehenrettelser
af modstandere, halshugninger af gidsler og systematisk tortur. Den brutale fremfærd indgår i gruppens
propaganda på sociale medier. Anvendelsen af sociale medier muliggør en hurtig udbredelse af budskaberne, da propagandaen i vidt omfang videreformidles lokalt af enkeltpersoner til potentielle sympatisører,
herunder i Danmark.
IS’s fremgang og letforståelige budskaber har medført betydelig opbakning til gruppen blandt militante islamister i en række muslimske lande og har virket fremmende for en række islamistiske miljøer i europæiske
lande, hvorfra personer udrejser til konfliktzonen. I flere europæiske lande er der anholdt personer, som har
opholdt sig i konfliktzonen, og som mistænkes for at planlægge terrorangreb.
En international koalition, som Danmark indgår i, indledte i august 2014 en kampagne mod IS i Irak og Syrien. Som reaktion herpå har både IS og andre grupper opfordret til angreb mod mål i koalitionslandene, bl.a.
mod soldater, politi og andre sikkerhedsmyndigheder samt mod civile. Henset til de mange personer i Vesten, der sympatiserer med militant islamisme, herunder personer der er returneret efter at have kæmpet i
Syrien og Irak, vurderer PET’s Center for Terroranalyse, at der er en skærpet trussel i forhold til et angreb af
denne karakter i Europa, herunder i Danmark.
Truslen udspringer imidlertid også fortsat fra al-Qaida (AQ), der stadig har ambitioner om at begå terrorhandlinger rettet mod Vesten, herunder Danmark. Den fortsatte internationale indsats mod terrorisme har
dog påvirket AQ netværk i Afghanistan/Pakistan, i Nordafrika og i lande som Somalia og Yemen. Bl.a. er AQ
netværkets evne til at gennemføre større angreb mod Vesten reduceret. Samtidig har militant islamistiske
grupper fået større spillerum i områder som Libyen, ligesom den mindskede internationale tilstedeværelse i
Afghanistan kan skabe fornyet manøvrerum for militante islamister.

TERRORTRUSLEN MOD DANMARK
PET’s Center for Terroranalyse vurderer, at der er personer og grupper i udlandet og i Danmark, der har
intention om og kapacitet til at udføre terrorangreb mod Danmark, og at terrortruslen derfor er alvorlig. Disse
har overvejende et militant islamistisk udgangspunkt. De motiveres af en opfattelse af, at islam er under
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angreb fra Vesten, af tegningesagen og af Danmarks aktive udenrigs- og sikkerhedspolitik, senest udtrykt i
det danske engagement i den internationale koalition mod IS i Irak.

TRUSLEN FRA MILITANT ISLAMISME
Konflikten i Syrien og i Irak var den væsentligste faktor i trusselsbilledet i forhold til Danmark i 2014. Konfliktzonen tiltrak i 2014 fortsat personer fra Danmark. PET vurderer, at mindst 110 personer i perioden fra
sommeren 2012 til udgangen af 2014 er udrejst fra Danmark til Syrien eller Nordirak for at deltage i eller
yde bistand til den væbnede konflikt, heraf 37 personer i 2014. De udrejsende fra Danmark udgøres både
af nye rejsende og af personer, der tidligere har været udrejst. Mange udrejste har været i konfliktzonen
flere gange. De udrejste er i første række unge, sunni-muslimske mænd, herunder et antal med kriminel
baggrund. Et mindre antal kvinder er tillige udrejst fra Danmark til konfliktzonen.
Den omfattende omtale af IS har sammen med gruppens aggressive propaganda ført til en øget interesse
for IS fra personer i Danmark. PET’s Center for Terroranalyse vurderer, at hovedparten af de personer, der
udrejste fra Danmark til Syrien eller Irak i 2014, tilsluttede sig IS.
PET vurderer, at 35 danskere eller herboende udlændinge forlod Syrien eller Nordirak i 2014 efter at have
deltaget i eller ydet bistand til konflikten, og at størstedelen heraf er vendt tilbage til Danmark. I alt vurderes
der ved udgangen af 2014 at befinde sig 52 personer i Danmark, der siden 2012 er hjemvendt fra konflikten. Endelig vurderer PET, at mindst 20 danskere eller herboende udlændinge er omkommet i forbindelse
med konflikten i Syrien eller Nordirak, heraf 10 i 2014.
Primo 2014 oprettede PET Task Force Syrien (TFS) med henblik på at imødekomme det stigende behov
for at dokumentere, koordinere og videreudvikle PET´s indsats i relation til rejsende til konflikten i Syrien
og Irak. TFS har bl.a. til opgave at sikre dokumentation for alle oplysninger i PET´s systemer på området,
udfærdige og vedligeholde lister over Syriensrejsende, visitere og koordinere PET´s interne indsats på
området, bistå med operative aktiviteter samt informere relevante samarbejdspartnere som Rigspolitiet,
politikredsene, internationale samarbejdspartnere m.fl. I praksis betyder det, at oplysninger omkring alle
Syriensrejsende er delt med de enkelte politikredse, ligesom der er indledt et samarbejde med både Rigspolitiet og Europol på området.
Et vigtigt element i PET’s indsats i 2014 har været løbende at vurdere den potentielle terrortrussel i forhold
til personer, hjemvendt fra konflikten i Syrien og i Irak. PET har i den forbindelse bl.a. vurderet, om personer eller mindre grupper kan være blevet instrueret i eller inspireret til at gennemføre et terrorangreb efter
ophold i konfliktzonen. PET vurderer, at personer, udrejst til en konfliktzone, hvor man har opholdt sig hos
militant islamistiske grupper, kan opleve brutale drab og grov vold, der kan bidrage til stærk radikalisering,
forråelse og øget voldsparathed. De pågældende kan tillige have opnået militære færdigheder og kamperfaring, der kan anvendes til at begå terrorangreb i Danmark.
PET har i 2014 fortsat haft opmærksomhed på personer, der færdes i militant islamistiske miljøer i Danmark, og på de aktiviteter, der foregår i disse miljøer, herunder i relation til rekruttering og facilitering af
personer til konfliktzoner som Syrien og Irak. PET er særligt opmærksom på at vurdere truslen fra personer,
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der færdes i disse miljøer, i forhold til terrorangreb i Danmark. Sådanne angreb kan være ansporet af personer eller grupper i konfliktzonen eller andre steder i udlandet, af påvirkning fra militant islamistiske miljøer i
Danmark eller af anden militant islamistisk propaganda, herunder den seneste propaganda fra IS.
PET har i 2014 haft fokus på, at udbredelsen af militant islamistisk propaganda i stigende grad sker på
sociale medier.
PET´s indsats har desuden haft for øje, at truslen mod Danmark også kan komme fra personer eller grupper
fra andre europæiske lande.
PET har i 2014 også været aktivt engageret i en række bi- og multilaterale samarbejder med partnere såvel
i som uden for Europa om håndteringen af terrortruslen i forbindelse med konflikten i Syrien og i Irak. Samarbejdet omfatter udveksling af informationer om trusselsbilledet i de enkelte lande, om nye udviklinger og
om andre informationer af betydning for den løbende, operative håndtering af truslen. PET er endvidere tæt
engageret i udveksling af erfaringer om kontra-terrorindsatsen.
PET’s Center for Terroranalyse har i 2014 udarbejdet 135 skriftlige produkter, herunder 32 strategiske
analyser og 91 trusselsvurderinger af betydning for terrortruslen mod Danmark eller mod danske interesser
i udlandet. PET´s Center for Terroranalyse offentliggjorde i 2014 to vurderinger af terrortruslen mod Danmark, i henholdsvis januar og december, ligesom centeret offentliggjorde analyser om danske islamistiske
miljøer af betydning for terrortruslen mod Danmark og om truslen fra personer hjemvendt fra Syrien og Irak.

TRUSLEN FRA POLITISK EKSTREMISME
PET har også i 2014 haft opmærksomhed rettet mod politisk ekstremistiske miljøer i Danmark, hvor der
måtte være vilje til at anvende vold til at fremme den politiske dagsorden. PET’s Center for Terroranalyse
vurderer, at der er en begrænset terrortrussel fra personer eller grupper, der færdes i eller identificerer sig
med holdninger i politisk ekstremistiske miljøer.
Sådanne personer kan imidlertid blive motiveret af det, de oplever som uretfærdigheder, af terrorangreb i
udlandet eller af ophold i konfliktzoner. I både højre- og venstreekstremistiske miljøer i Europa er der i 2014
set eksempler på en fortsat vilje til voldsanvendelse, herunder i form af voldelige angreb mod politiske
modstandere, minoriteter og statslige institutioner. Højreekstremistiske miljøer har fortsat fokus på kritik af
islam, og der er set eksempler på voldelige sammenstød med islamistiske grupper. En yderligere optrapning af sådanne sammenstød vil kunne øge terrortruslen i Europa. I både højre- og venstreekstremistiske
miljøer i Danmark ses i øvrigt kontakter til ekstremistiske miljøer i udlandet.

TERRORTRUSLEN MOD DANSKE INTERESSER I UDLANDET
PET’s Center for Terroranalyse vurderer, at der er en terrortrussel mod danske interesser i lande, hvor
militante islamister anser vestlige interesser som attraktive terrormål. Den internationale indsats mod IS i
Syrien og i Irak, der blev indledt i august 2014, har ført til nye opfordringer til angreb på vesterlændinge, der
repræsenterer lande i den internationale koalition.
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I den forbindelse har PET’s Center for Terroranalyse i sin dialog med Udenrigsministeriet om truslen mod
danske repræsentationer i udlandet samt Udenrigsministeriets rejsevejledninger betonet, at der kunne
være en skærpet terrortrussel mod danske interesser i lande, hvor der er en tilstedeværelse af militant
islamistiske grupper, en tilstedeværelse af hjemvendte krigere med kapacitet fra konflikten i Syrien og i Irak,
en tilstedeværelse af personer eller grupper med erklæret loyalitet over for IS og/eller AQ eller en tilstedeværelse af personer eller grupper, der har fokus på Danmark.

CASE: Angreb på dansk statsborger i Saudi-Arabien
Lørdag den 22. november 2014 blev en dansk statsborger tilknyttet et danskejet firma beskudt af ukendte
gerningsmænd, da han befandt sig i sin bil på en motorvej udenfor den saudiske hovedstad, Riyadh. Den 1.
december 2014 blev en video lagt på Youtube. Videoen indeholder en sekvens, der angiveligt viser angrebet den 22. november 2014. Videoen indeholder desuden et uddrag af en tale fra juli 2014 af lederen af IS,
Abu Bakr al Baghdadi, der omfatter trusler mod det saudiske styre, samt af en tale af 21. september 2014
af IS’s talsmand, der opfordrer til angreb på vesterlændinge som reaktion på den internationale koalitions
angreb på IS i Syrien og i Irak. Videoen var angiveligt udgivet af et medieselskab, der tidligere har produceret støttevideoer for IS. I videoen tager IS ikke eksplicit ansvar for angrebet mod den danske statsborger,
men videoen giver det indtryk, at angrebet er gennemført af personer med sympati for eller tilknytning til IS.
Den opfordrer desuden til yderligere, lignende angreb i Saudi Arabien.
På baggrund af angrebet den 22. november 2014 og udviklingen i regionen generelt har PET ydet rådgivning om trusselssituationen og om sikkerhedsmæssige tiltag til en række danske virksomheder og institutioner samt til Udenrigsministeriet. I relation til hændelsen i Saudi-Arabien har PET haft medarbejdere
i Riyadh for at bistå i opklaringsarbejdet med de lokale myndigheder og en række partnertjenester. De
saudiske myndigheder anholdt den 9. og 10. december 2014 tre formodede gerningsmænd, der betegnes
som henholdsvis skytten, fotografen og føreren af gerningsbilen. Der er tale om tre saudiske statsborgere i
alderen 19 til 26 år, der beskrives som studerende og uden forudgående kriminelle baggrunde.

BORTFØRELSESTRUSLEN
Den alvorlige terrortrussel mod danskere og danske interesser i udlandet medførte i 2014 også en voksende trussel om bortførelser af vesterlændinge, herunder danskere, fra militant islamistiske grupper og
netværk. Bortførelsestruslen er generelt højere i områder med lovløshed og udbredt kriminalitet, og i 2014
var bortførelsestruslen størst i områder, hvor militant islamistiske grupper var aktive. Truslen var særlig stor
i konfliktområderne i Syrien og Irak, men der var tillige en øget trussel i grænseområderne til Syrien/Irak,
blandt andet i Libanon, og i varierende grad i en række andre lande i Mellemøsten, i Nord-, Vest- og
Østafrika, i Kaukasus, Afghanistan og Pakistan samt i Asien i øvrigt, herunder Indonesien og Filippinerne.
I lyset af udviklingen arrangerede PET i januar 2015 sammen med Udenrigsministeriet en konference om
forebyggelse af bortførelser for de mest berørte danske virksomheder, organisationer og myndigheder.

26

TIL TOP

POLITIETS EFTERRETNINGSTJENESTE

SIKKERHEDSAKTIVITETER
AKTIONSSTYRKEN
PET´s aktionsstyrke er en specialuddannet enhed i efterretningstjenesten, der har til opgave at opretholde
det operative antiterrorberedskab. Enheden skal medvirke til at bekæmpe terrorisme og grov organiseret
kriminalitet samt sikre politiet forsvarlige løsningsmuligheder i forbindelse med vanskelige indsatsopgaver.
Aktionsstyrkens opgaver består bl.a. i gidselredning, terrorbekæmpelse, særligt farlige anholdelser og vanskelige indsatsopgaver. Opgaverne løses i visse situationer i tæt samarbejde med enheder fra Forsvaret,
der yder bistand med både personale og materiel.
Aktionsstyrken har i 2014 haft mange forskellige operationer og opgaver, og flere af operationerne har
været langvarige og omkostningstunge.

CASE:
Eksempelvis har Aktionsstyrken i 2014 støttet Færøernes Politi i håndteringen af Miljøaktivistorganisationen Sea Shepards Operation Grind Stop 2014, der havde til formål at hindre færingernes grindefangst.
Operationen i Nordatlanten strakte sig over fire måneder, og Aktionsstyrken var i perioden tilstede på Færøerne med indsatsledelse og indsatsfolk samt samarbejdspartnere fra Forsvaret. Sea Shepard (SSCS) havde flere hundrede aktivister, køretøjer og motorbåde fordelt på og omkring øerne med den hensigt at hindre
inddrivning af grind. Hvis det ikke var muligt at hindre drivningen, ville SSCS forsøge at hindre grindedrab
på land og i vand ved at lægge sig mellem grindeflokken og de færøske fangere, hvilket efter politiets skøn
kunne blive farligt for både aktivister og lokale beboere.
Aktionsstyrkens opgave var at sikre maritim politimæssig tilstedeværelse i farvandet omkring Færøerne
samt at foretage maritim afvisning og anholdelse af aktivister i forbindelse med eventuelle hændelser. Derudover skulle Aktionsstyrkens operation kunne dokumentere kriminelle handlinger på vandet samt maritim
redning af lokale og aktivister. Der var rekvireret særlig hjælp fra Forsvaret i form af personel fra Frømandskorpset og en 11 meter lang RIB med bådfører. Der var endvidere indsat et af Søværnets Inspektionsskibe
samt en FENNEC og en LYNC helikopter.
Der blev konstateret grind i slutningen af august måned ved Sandoy, og SSCS var hurtigt i operationsområdet med aktivister i vandet og på fangstpladsen samt med tre hurtigtgående motorbåde.
Færøernes Politi håndterede aktivister på land, mens Aktionsstyrken håndterede aktivisterne på vandet.
Fra Frømandskorpsets 11 meter RIB lykkedes det Aktionsstyrken at standse SSCS tre både og at anholde
de ombordværende aktivister.
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Aktionsstyrken støttede også en række af landets politikredse i 2014. I slutningen af januar anmodede Østjyllands Politi om assistance til anholdelse af en eller flere farlige og bevæbnede gerningsmænd på Samsø.
Aktionsstyrken blev indsat på Samsø ved hjælp af en SAR helikopter, og sammen med Østjyllands Politi
blev der igangsat en eftersøgning på øen efter gerningsmændene. Opgaven blev dog indstillet efter ca. seks
timers indsats, da det viste sig, at der var tale om en falsk anmeldelse.
To uger senere blev Aktionsstyrken rekvireret af Nordsjællands Politi til anholdelse af en farlig gerningsmand. Et røveri i en kiosk var tilsyneladende gået galt, hvorefter en eller flere bevæbnede gerningsmænd
havde taget en person som gidsel i kiosken. Ved Aktionsstyrkens ankomst til gerningsstedet blev der
forsøgt forhandling med gerningsmanden, der dog flygtede via en nabobygning. Gidslet blev herefter bragt i
sikkerhed, og Aktionsstyrken foretog anholdelse af gerningsmanden i nabobygningen.
Aktionsstyrkens sidste opgave i 2014 blev løst sammen med Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi lillejuleaften, hvor en mistænkt IS sympatisør skulle anholdes inden en mulig udrejse til Syrien. Gerningsmanden
blev, uden dramatik, anholdt af Aktionsstyrkens indsatshold på sin bopæl.

FORHANDLERGRUPPEN
PET´s Forhandlergruppe er organiseret som en sektion i Aktionsstyrken. Forhandlergruppen yder bistand til
politikredsene i forbindelse med hændelser, hvor der er behov for forhandling for at undgå magtanvendelse,
afværge skader, indsamle informationer eller fremme overgivelse. Disse situationer kan bl.a. opstå, når en
gerningsmand har barrikaderet sig eller i forbindelse med kidnapnings- og gidselsituationer som nævnt
ovenfor i sagen fra Nordsjællands Politi.

LIVVAGTSSTYRKEN
PET oplever en fortsat stigning i opgaver i relation til beskyttelse af personer og institutioner som en konsekvens af det overordnede alvorlige trusselsbillede og en række konkrete trusler mod offentlige personer.
Livvagtsstyrken har ansvaret for alle offentlige livvagtsopgaver i Danmark og varetager personsikkerheden
omkring Kongehuset, regeringen, det diplomatiske korps, udenlandske stats- og regeringsledere på besøg i
Danmark samt andre personer med særligt behov for personbeskyttelse.
Der er således både tale om personer med fast livvagtsbeskyttelse og om ad hoc baserede opgaver.
Der har i 2014 været 135 besøg af udenlandske personer, hvor livvagtsstyrken har varetaget beskyttelsen
af bl.a. ministre, kongelige, præsidenter, enkelte privatpersoner og andre, som I deres respektive lande
har personbeskyttelse. Livvagtscenteret har i den forbindelse haft et tæt og udbytterigt samarbejde med
udenlandske livvagter.
Livvagtscenterets Advanceteam, som er et hold af særligt uddannede livvagter i forhold til adgangskontrol til større officielle arrangementer, varetog i løbet af 2014 adgangskontrol samt indvendig bevogtning i
forbindelse med blandt andet statsbesøg.
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Opgaver for Livvagtsstyrken i 2014:
•
•
•
•
•

24-7 personbeskyttelse af 10 personer samt ad hoc personbeskyttelse af yderligere 3-5 personer
135 besøg af udenlandske personer
Statsbesøg i foråret fra Tyrkiet i Danmark samt statsbesøg i Kina og Kroatien
2 sommertogter med Dannebrog i juni (Ålborg, Odense, Marstal) og september (Thyborøn, Ringkøbing, Livø, Nykøbing Mors og Vesthimmerlands Kommune)
Personbeskyttelse af ministre på 13 udlandsrejser til højrisikolande: 3 rejser til Afghanistan, 5
rejser til Libanon/Jordan, 4 rejser til Afrika og 1 rejse til Palæstina.

SIKRINGSSTYRKEN
PET´s sikringsstyrke varetog herudover de stationære bevogtnings- og personbeskyttelsesopgaver i forhold
til bl.a. regeringen, Folketinget og Kongehuset samt særligt truede personer.
Sikringsstyrken varetager udover stationære bevogtnings- og personbeskyttelsesopgaver tillige værdi- og
kunsttransporter samt sikringen af PET´s hovedkvarter.
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PET-SAGER I 2014
PET-sager, som er endeligt afgjort eller har ført til anholdelse i 2014
I 2014 førte fire efterforskninger i PET til, at i alt ni personer blev varetægtsfængslet – fem af disse in absentia, det vil sige uden at de pågældende var til stede.
I den ene sag afsagde Københavns Byret den 8. april 2014 kendelse om, at fire personer skal varetægtsfængsles in absentia. Personerne er mistænkt for overtrædelse af straffelovens § 114, stk. 3, ved at have
truet med at begå terror. De fire personer optræder i en offentliggjort video, hvor de med automatvåben
skyder mod billeder af bl.a. Kurt Westergaard og Anders Fogh Rasmussen. Videoen er optaget i Syrien.
I den anden sag foretog PET’s Center for Organiseret Kriminalitet i samarbejde med Københavns Politi den
14. maj 2014 anholdelse af tre personer, som var mistænkt for at smugle hash fra Spanien til Danmark og
kokain fra Brasilien til Europa og fra Holland til Danmark.
I forbindelse med efterforskningen benyttede PET politiagenter, ligesom PET havde et tæt samarbejde med
spansk politi og andre europæiske politienheder. Som led i efterforskningen blev der i alt beslaglagt mere
end 200 kg. hash i Danmark.
Ved Københavns Byrets dom af 11. juni 2015 blev to af de anholdte idømt 15 års fængsel, mens den tredje
blev idømt 4 års fængsel. De to førstnævnte blev bl.a. dømt for at have indsmuglet 147 kg hash til Danmark, for at have forsøgt at indsmugle 250 kg hash til Danmark og for at have forsøgt at indsmugle en større
mængde kokain, i størrelsesordenen op til 500 kg, til en havn i Europa. Den ene af de to personer blev endvidere dømt for at have forsøgt at indsmugle 1,6 tons hash til Danmark. Den tredje person blev idømt 4 års
fængsel for at have indsmuglet 147 kg hash til Danmark og for at have forsøgt at indsmugle 250 kg hash til
Danmark. Retten lagde ved afgørelsen bl.a. vægt på vidneforklaringer afgivet af de involverede politiagenter. Dommen er anket til Østre Landsret.
I den tredje sag blev en mand fra Nordsjælland den 17. december 2014 anholdt og dagen efter varetægtsfængslet mistænkt for at have tilskyndet til en forbrydelse, jf. straffelovens § 136, stk. 1, ved på Facebook
at have postet et link til en video, som indeholder en tale fra en talsmand i Islamisk Stat, hvori der bl.a.
tilskyndes til at angribe og begå drab på borgere fra lande, som deltager i koalitionen mod Islamisk Stat, og
som kommentar til linket at have skrevet: ”En besked til alle muslimer i Vesten især Danmark”.
Manden blev ved anklageskrift af 23. april 2015 tiltalt for ovennævnte forhold samt for trusler om at begå et
terrorangreb, jf. straffelovens § 114, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, og for billigelse af et terrorangreb, jf. straffelovens
§ 136, stk. 2, ved den 13. januar 2015 under sin varetægtsfængsling til ca. 30 andre indsatte at have råbt:
”IS-IS – Islamisk Stat, bare se Paris, Kurt Westergaard, det er dig næste gang” eller lignende.
Manden udrejste i 2013 til Syrien, og han har siden sin hjemkomst til Danmark været i PET’s søgelys.
Ved Retten i Hillerøds dom af 4. juni 2015 blev manden idømt 6 måneders fængsel for at have tilskyndet til
en forbrydelse, for at have billiget et terrorangreb og for at have truet med at dræbe Kurt Westergaard. Retten fandt ikke, at truslen mod Kurt Westergaard blev fremsat med det fornødne terrorforsæt, hvorfor truslen
blev henført til den almindelige trusselsbestemmelse i straffelovens § 266. Dommen er anket.
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I den fjerde sag blev en mand med tilknytning til Københavnsområdet den 18. december 2014 varetægtsfængslet in absentia, idet han mistænkes for overtrædelse af straffelovens § 136, stk. 2, ved offentligt at
have billiget terror. Manden har på sin Facebook-profil lagt billeder, hvor han står foran afhuggede hoveder.
Billederne er formentlig optaget i Syrien. På billederne bærer manden en skrårem med teksten ”Islamisk
Stat i Irak og Levanten”.
Endvidere kan nævnes to sager, som har været efterforsket af PET, og hvori der faldt endelig dom i 2014.
Den ene sag omhandlede to brødre fra Aarhus, som ved Vestre Landsrets dom af 23. juni 2014 blev fundet
skyldige i overtrædelse af straffelovens § 114 d, stk. 3, idet den ene bror - med hjælp fra den anden bror - i
perioden fra november 2011 til marts 2012 havde været i en Al-Shabaab træningslejr i Somalia og under
opholdet var blevet oplært i at begå terrorhandlinger. Begge brødre blev idømt fængsel i 2 år. Begge brødre
blev anholdt af PET den 28. maj 2012 efter længere tids efterforskning.
Den anden sag omhandler en politisk motiveret hærværksaktion mod bl.a. politi og andre offentlige myndigheder, som blev begået den 19. september 2012. I alt 14 personer blev anholdt i forbindelse med aktionen.
Forud for anholdelsesaktionen havde PET i flere måneder efterforsket mod grupperinger med tilknytning til
det venstreekstremistiske miljø i Danmark.
Fire af de anholdte blev den 3. november 2014 ved Københavns Byret fundet skyldige i groft hærværk efter
straffelovens § 291, stk. 2, idet retten lagde til grund, at de havde koordineret og deltaget i hærværksaktionen. Tre af de domfældte blev idømt 40 dages betinget fængsel med vilkår om samfundstjeneste. Den
fjerde domfældte blev for hærværksforholdet og tre andre forhold idømt en tillægsstraf på 3 måneders betinget fængsel med vilkår om samfundstjeneste. De øvrige anholdte er alle pålagt bøder for hærværk efter
straffelovens § 291, stk. 1, idet disse personer ikke havde en koordinerende rolle i hærværksaktionen.
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ANSØGNINGER OM AKTINDSIGT
PET modtager løbende forskellige typer af ansøgninger om aktindsigt. Ansøgningerne behandles af Juridisk
Afdeling.
Ansøgningerne fremsættes eksempelvis af privatpersoner, som ønsker at se eventuelle oplysninger om
dem eller deres familie, som PET måtte være i besiddelse af, ligesom forfattere, forskere og journalister
jævnligt søger om aktindsigt i oplysninger fra PET´s operative sager eller i oplysninger om administrative
forhold.
Efter PET-lovens § 12 gives der som udgangspunkt ikke aktindsigt i oplysninger, som PET måtte have om
en person, ligesom der ikke gives indsigt i, hvorvidt PET behandler oplysninger om personen. PET-lovens
§ 13, stk. 1, giver dog mulighed for at anmode Tilsynet om at undersøge, om PET uberettiget behandler
oplysninger om en person.
Efter PET-lovens § 14, stk. 1, gælder offentlighedslovens regler om aktindsigt kun for PET´s sager om administrative forhold. Som konsekvens heraf gælder der ikke en egentlig ret til aktindsigt i operative sager.

Antal ansøgninger om aktindsigt

2011

2012

2013

2014

45

76

80

76
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