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FORSVARSMINISTEREN  

 

6. december 2017 

 

Folketingets Forsvarsudvalg har den 4. december 2017 stillet følgende spørgsmål nr. 6 vedr. 

B40 til forsvarsministeren, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Eva 

Flyvholm (EL). 

 

Spørgsmål nr. 6 

”Af Aktstykke nr.31 fremgår det, at Forsvarsministeriet har anmodet Finansudvalget om til-
slutning til at anvende op til 16.374,4 mio. kr. i perioden 2018 -2027 til anskaffelse af 27 F-
35A kampfly, herunder bl.a. udgifter til programorganisationen bag hhv. materielanskaffel-
serne og bygge- og anlægsarbejderne på Flyvestation Skrydstrup. Det fremgår at 189,0 
mio. kr. afholdes af bevillingen af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse til pro-
gramorganisationen bag materielanskaffelserne. Hvordan er dette beløb blevet fastsat?” 
 

 

Svar: 

Som det fremgår af aktstykket, forventes der i perioden 2018-2026 afholdt 189 mio. kr. til 
programorganisationen under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse. Der er her 
tale om udgifter til løn til medarbejdere, rejser, kurser og andre almindelige driftsudgifter. 
Endvidere udgifter til konsulenter, tjenesteydelser mv. relateret til programmets virke.  
 
Udgifterne følger i forlængelse af de udgifter, der i de seneste år har været afholdt af 
§12.11.01.40 Nyt Kampfly Program under Forsvarsministeriets departement. Som det frem-
går af aktstykket er der i forbindelse med typevalgsprocessen og anskaffelsesforberedelsen 
afholdt driftsudgifter for ca. 138 mio.kr. i perioden 2013-2017 til programorganisation Nyt 
Kampfly Program. 
 
Udgifterne i perioden 2018-2026 er estimeret ud fra det hidtidige forbrug og forventninger 
til udviklingen i programorganisationens størrelse over perioden. 
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Det bemærkes, at der selvstændigt under Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse forventes 
anvendt ca. 25 mio.kr. over perioden til programorganisationen for det relaterede bygge- og 
anlægsprojekt, idet der allerede for nuværende foregår planlægning og projektering frem 
mod fremlæggelsen af en anlægslov for projektet forventeligt primo 2019. 
 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Claus Hjort Frederiksen 


