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FORSVARSMINISTEREN  

19. maj 2017 

 

 

Folketingets Forsvarsudvalg har den 10. maj 2017 stillet følgende spørgsmål nr. 118 til for-

svarsministeren, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nikolaj Villum-

sen (EL). 

 

Spørgsmål nr. 118: 

Ministeren bedes redegøre for, hvor meget en øgning af forsvarsbudgettet til 2 pct. af BNP, 
estimeret set vil koste årligt fra 2016-2024 i faste og løbende priser. 
 

Svar: 

Det skal indledningsvis bemærkes, at beregningsgrundlaget for besvarelsen af spørgsmålet 

er udarbejdet i samarbejde med Finansministeriet. Forsvarsudgifternes andel af BNP er be-

regnet på baggrund af en estimering af forsvarsudgifterne efter NATO’s opgørelsesmetode. 
NATO opgørelsen af medlemslandenes forsvarsudgifter er baseret på en fælles NATO defini-

tion, der er gældende for alle medlemslande, hvilket betyder, at NATO definitionen af for-

svarsudgifter afviger på en række områder fra den nationale danske definition af forsvars-

udgifter. 

 

Såfremt de danske forsvarsudgifter i 2016 skulle have udgjort 2 pct. af BNP efter NATO’s 
opgørelsesmetode, skulle forsvarsudgifterne have været ca. 17 mia. kr. (2016-priser) højere 

end de faktiske regnskabstal. 

 

Såfremt det danske forsvarsbudget i 2017 skulle have udgjort 2 pct. af BNP efter NATO’s 
opgørelsesmetode, skulle Forsvarets bevilling have været ca. 17 mia. kr. (2017-priser) høje-

re end på finansloven for 2017. For perioden 2018-2024 estimeres Forsvarets årlige bevilling 
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i gennemsnit at skulle øges med ca. 19 mia. kr.1 (2017-priser) i forhold til indbudgetteringen 

på finansloven for 2017. . 
 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Claus Hjort Frederiksen 

                                         
1 De udgifter som ligger udenfor § 12. Forsvarsministeriet, og som NATO anser for forsvarsudgifter, antages konstant 

over perioden. For at opregne forsvarsbudgettet til årets priser er det forudsat, at pris- og lønopregningen i 2018-

2025 følger pris- og lønudviklingen i det offentlige forbrug i Danmarks Konvergensprogram 2017. 

Budgetoverslagsårene på finansloven er angivet i 2017-priser, hvorfor en stigning i forsvarsbudgettet ligeledes er 

angivet i dette prisniveau. Forsvarsbudgettet som pct. af BNP er opgjort i løbende priser. 


