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Medlem af Folketinget Anne Valentina Berthelsen (SF) har den 15. ja-
nuar 2021 stillet følgende spørgsmål nr. 117, som hermed besvares. 
 
Spørgsmål nr. 117: 
Kan ministeren oplyse, hvor meget de samlede udgifter for udliciterin-
gen af service til ISS er løbet op i, jf. artiklen "Overforbrug på forsva-
rets kontrakt med ISS: Udlicitering gav ekstraregning på 120 millioner 
kroner" i Fagbladet 3F den 13. januar 2021? 
 
Svar: 
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har oplyst, at de oplysninger 
vedr. udgifter til Facility Management-kontrakten i 2018 og 2019, som 
fremgår af artiklen fra 3F den 13. januar, er korrekte. Udgifterne udgør 
samlet 853,2 mio. kr. for 2018 og 2019.  
 
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har endvidere oplyst, at seneste 
prognose for udgifterne til kontrakten i 2020 lyder på ca. 500 mio. kr. 
Det er en forøgelse på 30 mio. kr. i forhold til det beløb, som Ejen-
domsstyrelsen tidligere har oplyst til fagbladet 3F. Forøgelsen skyldes 
merudgifter til karantænefaciliteter og øget aktivitet i forhold til vedli-
geholdelse af bygninger og tekniske installationer. 
 
Den endelige årsopgørelse for 2020 er fortsat under udarbejdelse. Den 
vil - i henhold til kontraktens bestemmelser – forventeligt være udar-
bejdet ultimo marts 2021. 
 
Samlet set beløber Ejendomsstyrelsens udgifter til Facility Manage-
ment-kontrakten sig til ca. 1.353,2 mio. kr. i perioden 2018-2020 (med 
forbehold for at prognosen for 2020 fortsat kan ændre sig). 
 
Det bemærkes i tillæg til ovenstående, at de enkelte styrelser i 2018-
2020 også har rekvireret ydelser (primært forplejning) direkte fra ISS.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Trine Bramsen 
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