Pressemelding: EOS-utvalget er 25 år – gir ut jubileumspamflett
EOS-utvalget er oppnevnt av Stortinget for å føre kontroll med etterretnings-, overvåkings- og
sikkerhetstjeneste som utøves av eller på vegne av offentlige myndigheter.
Stortinget oppnevnte det første EOS-utvalget 26. mars 1996. 9. april samme vår hadde
utvalget sitt første møte. Våren 2021 feirer utvalget 25 år med parlamentarisk kontroll av
Norges hemmelige tjenester ved å utgi en jubileumspamflett.

Bidragsytere:
Kommentator Harald Stanghelle skriver om et «25 år gammelt vellykket oppgjør med de
hemmelige tjenestene» og peker blant annet på at kontrollen med de hemmelige tjenestene
fremover vil kreve ressurser og nytenking.
Utvalgsleder Svein Grønnern har vært medlem av EOS-utvalget siden utvalgets andre møte
i 1996. Han skriver om den dramatiske starten med Berge Furre-saken, om utvalgets indre
liv og om hvor viktig åpenheten er for den demokratiske kontrollen.
Utvalgsleder fra 2011 til 2019 Eldbjørg Løwer skriver om hvor viktig tilliten er og
argumenterer for hvorfor EOS-utvalget bør få full innsynsrett i E-tjenestens virksomhet.
Assisterende direktør i E-tjenesten Tom Rykken og assisterende sjef i PST Roger Berg har
jobbet i tjenesten siden EOS-utvalget startet sin virksomhet. De skriver om hvorfor
demokratisk kontroll er viktig også for tjenestene.
Konstituert lagdommer Ingvild Bruce har forsket på forebyggende tvangsmidler i EOStjenestene og vært sekretær for utvalget som evaluerte EOS-utvalget i 2016. Hun skriver om
EOS-utvalgets virksomhet i et kritisk og sammenliknende perspektiv og har en oppfordring til
myndighetene om snarest å vurdere det samlede kontrollsystemet med EOS-tjenestene.
Stortingsrepresentant Jette Christensen (Ap) skriver blant annet om hvorfor det er viktig at
resultatet av EOS-utvalgets kontroll er offentlig og tilgjengelig for alle å lese.

Jubileumspamfletten er vedlagt og ligger også på nettsidene våre – www.eos-utvalget.no
De som ønsker å motta en fysisk kopi kan sende en epost til informasjonsrådgiver
Arild Færaas – afa@eos-utvalget.no.

EOS-utvalget har i dag også overlevert årsmeldingen for 2020 til Stortinget.
Årsmeldingen ligger på nettsidene til utvalget.

