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Besvarelse af spørgsmål 28 alm. del stillet af udvalget den 30. novem-
ber 2018 efter ønske fra Bjarne Laustsen (S). 
 

Spørgsmål: 
I forlængelse af ministerens svar på FOU alm. del – spørgsmål 12 bedes 
ministeren uddybe, hvilken rolle den rådgivende gruppe, som regeringen 
vil nedsætte, skal spille. Herunder, om den vil bestå af de samme aktører 
fra forskningsverdenen, forsvarsindustrien og flere ministerier, som i øje-
blikket drøfter dannelsen af et nationalt forsvarsteknologisk forsknings-
center med DTU og Aalborg Universitet i spidsen, således at der sikres en 
koordinering af de danske indsatser for at tiltrække midler fra den euro-
pæiske forsvarsfond. 
 

Svar: 
Den Europæiske Forsvarsfond er et vigtigt skridt i retningen af et mere 
konkurrencedygtigt, åbent og innovativt europæisk forsvarsmarked. For 
Danmark bliver Forsvarsfonden et erhvervspolitisk instrument, der kan 
sikrer bedre inddragelse af danske virksomheder og vidensinstitutioner i 
den europæiske forsvarsindustri. Regeringen er derfor meget optaget af, at 
skabe gode rammer for de virksomheder og forskningsinstitutioner, der 
ønsker at drage nytte af fonden.  
 
Idet forordningsforslaget til Den Europæiske Forsvarsfond forsat er under 
behandling, og der derfor er usikkerhed om den endelige udformning af 
fonden og dens midler, har Regeringen endnu ikke endeligt taget stilling 
til den rådgivende gruppes rolle eller sammensætning.  
 
Det fremgår af regeringens Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Strategi, som 
et af initiativerne og fokuspunkterne i 2019-2020, at Regeringen vil etab-
lere en rådgivende gruppe, som skal bidrage til at fremme danske for-
svarspolitiske, kommercielle og forskningsmæssige interesser i forhold til 
EU’s nye forsvarsfond. Det vil i den forbindelse være naturligt at inddra-
ge relevante virksomheder, forskningsinstitutioner, organisationer og 
myndigheder. 
 
Regeringen vil i begyndelsen af det nye år, som del af udmøntningen af 
Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Strategi, indlede den nærmere afklaring 
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af den rådgivende gruppes rolle og sammensætning i takt med at forhand-
lingerne om Den Europæiske Forsvarsfond afsluttes. I forlængelse heraf 
vil regeringen desuden også afsøge de nærmere muligheder for at iværk-
sætte initiativer, der kan understøtte dansk udbytte af fonden.  
 
På vegne af regeringen. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Rasmus Jarlov  
 
 
 


