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Spørgsmål 
Vil ministeren redegøre for, hvor meget udviklingsbistanden skønnes at 
falde i hhv. 2021 og 2022 som følge af et forventet fald i BNI? 
 
Svar 
Baseret på BNI-skøn fra Finansministeriets Økonomiske Redegørelse fra 
maj 2020 forventes en udviklingsbistand på 0,7 pct. af BNI at svare til ca. 
16,65 mia. kr. i 2021. Som det fremgår af finansloven for 2020 var 0,7 pct.-
rammen ca. 16,95 mia. kr. i 2020. Således vil 0,7 pct.-rammen i kroner og 
øre blive mindre i 2021 end i 2020. Den Økonomiske Redegørelse 
forholder sig kun til forventet BNI i 2021, og det er derfor for tidligt at 
sige noget om udviklingsbistanden i 2022.   
 
Det bemærkes, udviklingsbistanden siden 2017 har været omfattet af en 
reguleringsmekanisme, som sikrer, at der i gennemsnit afsættes 0,7 pct. af 
BNI i udviklingsbistand på finansloven over en treårig periode (se detaljer 
på finansloven for 2020). Hvad reguleringsmekanismen konkret kommer 
til at betyde for den samlede udviklingsbistand i 2021, må afvente 
fremlæggelsen af finanslovsforslaget for 2021.  
 
Jeg vil bruge anledningen til at understrege, at jeg naturligvis helst så, at 
BNI i Danmark steg, og dermed også at bistandsrammen på 0,7 pct. steg 
i kroner og ører. Men lad mig også sige, at det er vigtigt at holde fast i, at 
kvaliteten af dansk udviklingsbistand er mere end et spørgsmål om, hvor 
mange penge der går fra os til udviklingslandene. Det må handle om, hvor 
meget udvikling vi er i stand til at generere for de 0,7 pct. af BNI, som 
Danmark hvert år afsætter til udviklingslandene i overensstemmelse med 
FN’s mål. I stedet for silotænkning skal vi i langt højere grad fokusere på 
områder, hvor vi for den samme krone kan løse mere end et problem.  
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