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Spørgsmål:Spørgsmål:Spørgsmål:Spørgsmål:  

”Hvilke forbedringer - om nogen - af indsatsen mod kvindehandel vil sammen-
lægningen af NEC og PET efter ministerens vurdering afstedkomme?” 

 
Svar:Svar:Svar:Svar:  

Som bekendt fremlagde regeringen den 16. november i år en handlingsplan for, hvordan der kan 
arbejdes videre med de 49 anbefalinger fra den tværministerielle arbejdsgruppe om terrorbe-
kæmpelse. 
 
Ét af de initiativer, som regeringen allerede har besluttet at iværksætte, er overførslen af dele af 
Rigspolitichefens Nationale Efterforskningsstøttecenter (NEC) til Politiets Efterretningstjeneste 
(PET).  
 
Overførslen sker for at styrke den nationale operative indsats på terrorområdet og for at sikre, at 
den alvorligste organiserede kriminalitet bliver håndteret af en ny og større organisation, der vil 
have en større samlet tyngde end de to afdelinger i dag. 
 
Udvidelsen af PET’s arbejdsområde til også at omfatte den alvorligste organiserede kriminalitet 
vil ske administrativt ved en ændring af bestemmelserne om Politiets Efterretningstjeneste af 9. 
maj 1996. I den forbindelse skal der fastsættes klare kriterier, der afgrænser de former for orga-
niseret kriminalitet, som PET herefter skal beskæftige sig med. 
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Der er således ikke på nuværende tidspunkt taget endelig stilling til, hvilke former for organise-
ret kriminalitet, som PET efter overførslen skal beskæftige sig med, men jeg kan dog oplyse, at 
den centrale indsats mod og overvågning af handel med kvinder m.v. efter planen ikke skal over-
føres fra NEC til PET. 
 
Som jeg tidligere har tilkendegivet ved flere lejligheder, er bekæmpelsen af handel med kvinder 
et højt prioriteret område for politiet. Indsatsen mod kvindehandel vil fortsat være et højt priori-
teret område – også efter overførslen af dele af NEC til PET. 
 


