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FORSVARSMINISTEREN 

27. marts 2017  

 

Folketingets Forsvarsudvalg har den 1. marts 2017 stillet følgende spørgsmål 2 til B 61 til 

forsvarsministeren, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Henrik Dam 

Kristensen (S). 

 

Spørgsmål 2: 

”Ministeren bedes redegøre for, om grønlændere, der beslutter sig for at aftjene værnepligt 

i Danmark, har identiske betingelser som bosatte i Danmark, eller om der eksisterer eksem-

pelvis kompensations- og/eller tilskudsmuligheder for grønlændere. I fald betingelserne er 

forskellige, bedes ministeren redegøre for de præcise forskelle mellem grønlandske og dan-

ske borgere, herunder eksempelvis tilskud til ophold, transport, mulighed for fleksibilitet 

eller andet.” 

 

Svar: 

Forsvarsministeriet har anmodet Forsvarsministeriets Personalestyrelse om en udtalelse til 

brug for besvarelsen. Forsvarsministeriets Personalestyrelse har i den forbindelse oplyst føl-

gende:  

 

”Grønlandske unge, der indkaldes til værnepligtstjeneste i Danmark på baggrund af 

lodnummer trukket på Forsvarets Dag eller indgår en aftale om værnepligtstjeneste, og 

dermed påtager sig pligten frivilligt, er i princippet omfattet af samme regler om værne-

pligtstjeneste som danske unge.  

 

Grønlandske unge, der indkaldes til værnepligtstjeneste i Danmark eller indgår en aftale om 

værnepligtstjeneste er omfattet af frirejseordningen, som er en del af de naturalydelser, de 

værnepligtige oppebærer som supplement til værnepligtslønnen. Frirejseordningen omfatter 

rejser mellem tjenestested og bopæl i Danmark. 
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Helt generelt gælder, at hvis en ægtefælle eller forældre til en frirejseberettiget har fast 

bopæl i Grønland, på Færøerne eller i udlandet, kan der i forbindelse med orlov og rejsetil-

ladelse ydes tilskud til afholdelse af rejseudgiften til hjemstedet og tilbage. I den tid den 

pågældende er frirejseberettiget, kan der ydes tilskud til én rejse i hver kalendermåned med 

op til halvdelen af billetudgiften – dog højest kr. 500 per rejse (tur/retur). Der kan dermed 

ved en værnepligtsperiode på eksempelvis fire måneder opnås et samlet tilskud på kr. 2.000 

til at rejse.” 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Claus Hjort Frederiksen 


