
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

HOLMENS KANAL 42 TELEFON: 33 92 33 20 MAIL: FMN@FMN.DK CVR: 25-77-56-35
1060 KØBENHAVN K TELEFAX: 33 32 06 55 WEB: www.FMN.DK EAN: 5798000201200

NOTAT

26-10-2012

ORIENTERING OM NATO-FORSVARSMINISTERMØDET DEN 9. – 10. OKTOBER 2012

Der afholdtes NATO forsvarsministermøde i Bruxelles den 9. – 10. oktober 2012. Fra dansk 
side deltog forsvarsminister Nick Hækkerup. Mødet bestod af en række forskellige sessioner. 

Vedrørende Afghanistan blev der gjort status på transitionsprocessen, og der godkendtes 
retningslinjer til de militære myndigheder om planlægning af tilstedeværelsen efter 2014. 
Herudover var der fokus på spørgsmålet om håndtering af ”Insider Attacks”. Flere nationer, 
herunder Danmark, støttede endvidere, at der snarest blev iværksat overvejelser om en 
finansieringsmekanisme for Afghan National Security Forces efter 2014.

I forhold til NATO’s operation i Kosovo blev der gjort status på sikkerhedssituation med en 
efterfølgende drøftelse af udviklingen af Kosovo Security Forces. 

I forhold til NATO’s fortsatte transformation var der anerkendelse af behovet for at udvikle 
NATO’s kapabiliteter frem mod 2020 ved bl.a. at styrke NATO’s forsvarsplanlægningsproces.
Flere nationer pegede på, at man generelt skulle blive bedre til at konsultere NATO i forbin-
delse med nationale beslutninger, der havde større konsekvenser for det enkelte lands for-
svar, da koordinationen mellem nationerne og NATO var altafgørende. Endvidere blev for-
svarsministrene præsenteret for de såkaldte input/output metrics, der blandt andet viser 
nationernes placering i forhold til at stille kapabiliteter til rådighed for NATO. Flere lande, 
herunder Danmark, argumenterede for, at input/output oversigten blev nedklassificeret, 
således at informationerne kunne anvendes i en offentlig sammenhæng.

Endvidere rejstes spørgsmålet om udviklingen i NATO-landenes forsvarsbudgetter i lyset af 
den økonomiske krise, herunder udsigterne til opfyldelse af NATO’s målsætning om, at NA-
TO-landenes forsvarsbudgetter bør udgøre mindst to procent af bruttonationalproduktet. 
Spørgsmålet om forsvarsbudgetternes størrelse ventes fortsat at være i fokus i NATO.

Endeligt var der et møde i NATO’s nukleare planlægningsgruppe. 
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