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FORSVARSMINISTEREN  

8. marts 2017 

 

Folketingets Udenrigsudvalg har den 8. februar 2017 stillet følgende spørgsmål nr. 108 til 

forsvarsministeren, som hermed besvares. 

 

Spørgsmål nr. 108: 

”Vil ministeren, som opfølgning på det åbne samråd om reformer i NATO i Udenrigsudvalget 

den 7. februar 2017, oplyse, om regeringen ønsker og arbejder for en reform af budgetmål-

sætningen i NATO på 2 % af BNP, således at der ikke enstrenget fokuseres på 2 % -

målsætningen, men at de enkelte landes bidrag ligeledes vurderes ud fra et kvalitativt mål 

og en vurdering af et lands forsvarsbudget målt pr. indbygger?” 

 

Svar: 

Danmark arbejder aktivt for en nuanceret byrdedelingsdebat i NATO. I NATO vurderes med-

lemslandene således også på styrkernes og kapaciteternes anvendelighed samt nationernes 

bidrag til Alliancens opgaver, hvor Danmark ligger pænt sammenlignet med øvrige med-

lemslande.  

 

Med udgangspunkt i principperne om fair byrdedeling i Alliancen indberetter NATO-landene 

årligt på en række indikatorer jf. vedlagte bilag vedrørende 2015, som bl.a. viser Danmarks 

bidrag til NATO ift. forsvarsudgifter, materielinvesteringer, kapaciteter og internationale ope-

rationer. Princippet om indikatorer blev introduceret i 2004 på bl.a. dansk initiativ for at give 

et bredere billede af byrdedelingen i Alliancen. I forbindelse med seneste justering af indika-

torerne blev forsvarsudgifter pr. indbygger drøftet på dansk foranledning. Forslaget fik ikke 

opbakning fra de øvrige allierede og blev derfor ikke vedtaget henset til, at beslutninger i 

NATO bygger på konsensusprincippet á 28. NATO’s årlige statistikker går dog videre og in-

kluderer også forsvarsudgifter pr. indbygger. 
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Det er regeringens linje, at nationerne i NATO bør måles på både forsvarsudgifter, materiel-

investeringer, styrkernes anvendelighed og på konkrete bidrag til internationale operationer 

ud fra principperne om fair byrdedeling. Det blev bl.a. understreget fra dansk side på NATO-

forsvarsministermødet den 15. – 16. februar 2017.  

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Claus Hjort Frederiksen 


