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FORSVARSMINISTEREN 

11. januar 2018  

 

 

Folketingets Retsudvalg har den 19. december 2017 stillet følgende spørgsmål nr. 331 til 

forsvarsministeren, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Rune Lund 

(EL). 

 

Spørgsmål nr. 331 

”Vil ministeren, idet det fremgår af Rigspolitiets anmodning til Forsvaret af 19. september 

2017 (bilag til svar på REU alm. del - spørgsmål 188), at der i fjerde kvartal 2017 ydes assi-

stance fra Forsvaret til politiets Frontex-opgaver i Middelhavsområdet i form af 11 mand, 

redegøre nærmere for karakteren af de opgaver, disse 11 mand fra Forsvaret varetager, 

deres uniformering, bevæbning og geografiske placering i Middelhavsområdet, samt om 

denne militære assistance vil blive videreført i reduceret, samme eller forøget omfang i 

2018?” 
 

Svar:  

Udsendelsen af enkeltpersoner fra Forsvaret til støtte for Frontex’ operationer ved Middelha-
vet sker som en del af regeringens beslutning fra september 2017 om at lade Forsvaret af-

laste politiet, så der frigøres ressourcer til at håndtere bl.a. bandekonflikten. 

 

Om den konkrete støtte har Værnsfælles Forsvarskommando (VFK) oplyst, at Forsvaret i 4. 

kvartal 2017 har haft 11 medarbejdere udsendt til Frontex’ indsatser i Middelhavsområdet. 

Personellet har været udsendt til Grækenland og Italien – tre medarbejdere har været pla-

ceret på den græske ø Samos, tre medarbejdere på den græske ø Chios, én medarbejder i 

den italienske by Siracusa, og endelig har der været to medarbejdere i hver af de italienske 

byer Crotone og Pozzallo. 
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Medarbejderne har varetaget funktionen som fingeraftrykstager og registrant, hvor opgaven 

for alles vedkommende har bestået i at tage fingeraftryk af ankomne flygtninge og migran-

ter samt at registrere deres data til støtte for værtslandet. Alle data bliver efterfølgende 

sendt til EuroDac, som er EU’s database for asylansøgere. Ifølge VFK har Forsvarets medar-

bejdere løst opgaven uden våben og uniform på samme vilkår som personel fra andre nati-

oner i samme funktion. 

 

Beslutningen om at lade Forsvaret aflaste politiet strækker sig også ind i 2018, og det er 

udgangspunktet, at Forsvaret kan støtte Frontex’ operationer langs Middelhavet med ca. 25 

årsværk i 2018. Det er umiddelbart forventningen, at personellet vil skulle varetage samme 

typer af opgaver som i 2017.  

 

Det kan endvidere oplyses, at Forsvaret i 2017 har bidraget med et maritimt overvågningsfly 

af Challenger-typen i to perioder af 31 dages varighed til støtte for Frontex i Middelhavet. 

For 2018 er det indtil videre besluttet, at der udsendes et Challenger-fly i 31 dage med ud-

sendelse primo januar 2018.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

Claus Hjort Frederiksen 


