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Forsvarsministeriet. København, den 4. november 2016.

a. Forsvarsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at anvende op til 100,0 mio.
kr. til anskaffelse af produktionsdele til F-35 kampfly i perioden 2016-2017.

I 2016 afholdes 60,0 mio. kr. af den på finansloven opførte bevilling på 1.572,3 mio. kr. til §
12.13.04. Materielanskaffelser.

b. Der blev den 9. juni 2016 mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alli-
ance og Radikale Venstre indgået aftale om anskaffelse af 27 nye kampfly af typen F-35. Aftaletek-
sten fremgår det, at anskaffelsen vil andrage ca. 20,0 mia. kr. i perioden 2018-2026.

F-35 programmet (dvs. programorganisationen under det amerikanske forsvarsministerium med
overordnet ansvar for F-35 kampflyet) har dog konstateret, at visse dele og materialer til de produkti-
onsserier, hvori de danske F-35 fly skal indgå, forventes at udgå af produktion fra underleverandø-
rens side - inden produktionen af de danske kampfly påbegyndes. På den baggrund planlægger F-35
programmet at indkøbe disse dele nu, hvorfor der sker en fremrykning af udgifter til 2016 og 2017.

Fremrykningen vedrører tre komponentpakker. For to af de tre pakker gælder, at der afskaffes flere
komponenter, end der reelt er behov for. Det gælder således for begge komponentpakker, at disse er
omfattet af antalsbundne optioner, således at man enten kan købe det givne antal eller ingen. De
overskydende komponenter, som samlet andrager ca. 6 mio. kr., vil blive forsøgt solgt efterfølgende.

De samlede fremrykkede udgifter i forbindelse med anskaffelsen påregnes gennemført med følgen-
de afløb:

Finansåret 2016 60,0 mio. kr.
Finansåret 2017 40,0 mio. kr.
I alt 100,0 mio. kr.

I beløbet er de 65,0 mio. kr. tilegnet fremrykning af produktionsudgifter, som på nuværende tids-
punkt er kendte. Herudover indgår en reserve på 35,0 mio. kr., som kan anvendes, hvis det senere
viser sig hensigtsmæssigt at fremrykke yderligere produktionsudgifter ifm. kampflyanskaffelsen. Det
er således Forsvarsministeriets vurdering, at der vil ske yderligere fremrykning af produktionsudgif-
ter i løbet af 2017.
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Der er tale om en fremrykning af produktionsudgifter, som allerede er indregnet i den samlede esti-
merede anskaffelsessum på 20,0 mia. kr. til anskaffelse af F-35 kampfly. Forsvarsministeriet forven-
ter, at kunne forelægge den egentlige kampflyanskaffelse på et selvstændigt aktstykke i 2017.

c. Det er ved større materielanlægsanskaffelser med en samlet kontraktsum på 60 mio. kr. eller der-
over forudsat, at de foreslåede dispositioner først kan gennemføres efter særskilt forelæggelse for Fi-
nansudvalget, jf. de særlige bevillingsbestemmelser til budgetvejledningens pkt. 2.8.3. på § 12.13.04.
på finansloven for 2016.

d. - - -

e. Under henvisning til ovenstående anmoder Forsvarsministeriet hermed om Finansudvalgets tilslut-
ning til, at anvende op til 100,0 mio. kr. til anskaffelse af produktionsdele til F-35 kampfly i perioden
2016-2017.

I 2016 afholdes 60,0 mio. kr. af den på finansloven opførte bevilling på 1.572,3 mio. kr. til §
12.13.04. Materielanskaffelser.

f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 4. november 2016

PETER CHRISTENSEN

/ Mikkel Nielsen Østergaard

Til Finansudvalget.

Tiltrådt af et flertal i Finansudvalget den 24-11-2016 (udvalget med undtagelse af Enhedslistens, Alternativets og
Socialistisk Folkepartis medlemmer, der stemte imod aktstykket).
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