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Jeg har – som det er udvalget bekendt – i henhold til lov om undersøgelse 

af visse forhold vedrørende Forsvarets Efterretningstjeneste besluttet at ned-

sætte en undersøgelseskommission til undersøgelse af visse forhold vedrø-

rende Forsvarets Efterretningstjeneste (Undersøgelseskommissionen om 

FE). 

 

Det fremgår af § 1, stk. 1, i lov om undersøgelse af visse forhold vedrørende 

Forsvarets Efterretningstjeneste, at kommissionen skal bestå af 3 medlem-

mer, der udpeges af justitsministeren. Formanden og medlemmerne skal ud-

peges blandt dommerne i Vestre Landsret efter indstilling fra præsidenten 

for denne ret.  

 

Justitsministeren udpeger desuden efter aftale med undersøgelseskommissi-

onen en person, der som udspørger i overensstemmelse med undersøgelses-

kommissionens bestemmelser tilrettelægger og foretager afhøringer i kom-

missionen, jf. lovens § 1, stk. 2, 1. pkt. Udspørgeren varetager endvidere 

opgaven som sekretariatsleder, jf. bestemmelsens 2. pkt.  

 

Præsidenten for Vestre Landsret har indstillet, at landsdommer Thomas Jøn-

ler, Vestre Landsret, udpeges til formand for undersøgelseskommissionen, 

og at landsdommerne Hans-Jørgen Nymark Beck og Jens Hartig Danielsen, 

Vestre Landsret, udpeges til medlemmer af undersøgelseskommissionen.  

 

Endvidere agter jeg at udpege statsadvokat ved Rigsadvokaten Henriette 

Rosenborg Larsen som udspørger og sekretariatsleder for undersøgelses-

kommissionen.  
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Efter § 2 i lov om undersøgelse af visse forhold vedrørende Forsvarets Ef-

terretningstjeneste skal kommissionens medlemmer og den person, der ud-

peges til udspørger og sekretariatsleder, være uvildige og uafhængige af de 

myndigheder, personer mv., hvis forhold undersøges. Det følger af de spe-

cielle bemærkninger til § 2, jf. lovforslag nr. L 53 af 8. oktober 2020 (Fol-

ketingstidende 2020-21, tillæg A, L 53 som fremsat), at bestemmelsen – i 

lighed med lov om undersøgelseskommissioner § 3 – skal fortolkes i over-

ensstemmelse med retsplejelovens § 61, hvorefter ingen må handle som 

dommer, hvis der foreligger omstændigheder, som er egnede til at rejse tvivl 

om den pågældendes fuldstændige upartiskhed.  

 

Jeg kan i den forbindelse oplyse, at landsdommerne Thomas Jønler, Hans-

Jørgen Nymark Beck og Jens Hartig Danielsen samt statsadvokat Henriette 

Rosenborg Larsen alle har oplyst over for mig, at der ikke foreligger habili-

tetsproblemer i forhold til udpegningen af dem som henholdsvis medlem-

mer af og udspørger og sekretariatsleder for undersøgelseskommissionen. 

 

På den anførte baggrund er det Justitsministeriets opfattelse, at de pågæl-

dende opfylder habilitetskravene i § 2 i lov om undersøgelse af visse forhold 

vedrørende Forsvarets Efterretningstjeneste.  

 

Jeg agter derfor snarest at udpege landsdommer Thomas Jønler til formand 

for undersøgelseskommissionen samt landsdommerne Hans-Jørgen Ny-

mark Beck og Jens Hartig Danielsen til medlemmer af kommissionen.  

 

Endvidere agter jeg at udpege statsadvokat Henriette Rosenborg Larsen som 

udspørger og sekretariatsleder for kommissionen.  

 

 

 

Nick Hækkerup 

/ 

Henrik Skovgaard-Petersen 
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