Forsvarets udgifter i forbindelse med støtte til Kongehuset 2020

1. Kongeskibet DANNEBROG inkl. Jagtkaptajnen, 2020
Mio. kr.
Løn fast
Løn
besætning incl.
Drivmiddel
værnepligtige
Jagtkaptajn
10,1
4,4
0,1

Lods/havneanløb

Andet
7,3

-

Fast besætning DANNEBROG: 17 inkl. Jagtkaptajn
Værnepligtsbesætning DANNEBROG (Tilknyttet 9 mdr. af året): 39
De værnepligtige blev pga Corona efterfølgende enten hjemsendt eller tilbudt tjeneste på andre af søværnets enheder.
Løn fast besætning inkl. Jagtkaptajn indeholder fast løn og tillæg. Hensættelse af indefrosne feriepenge (1,1 mio. kr.) er ikke inkluderet.
Løn værnepligtige indeholder løn, kostpenge og rejsekort
Andet indeholder øvrig løbende drift og vedligeholdelse (større planlagt vedligeholdelse foretages i 1. og 4. kvt.) som ikke kan henføres til Lønfast besætning, løn værnepligtige, drivmidler eller lods/havneanløb
Opgørelsen indeholder ikke udgifter til forplejning af Kongehusets medlemmer. Disse udgifter afholder Kongehuset.
DANNEBROG løser også opgaver, der ikke er relateret til kongehuset som fx SAR.

2. Flyvninger 2020
Start dato
Slut dato
Flytype
Destination
12-03-2020
12-03-2020 Kommerciel
Gardermoen-Kastrup
06-12-2020
06-12-2020 AS550 FENNEC Svanemøllen-Oksbøl-Svanemøllen

Meromkostninger i kr.
Passagerer
88.900 HMD og Stab
24.969 HKH Kronprinsen

Udgifter til flytransport for Kongehuset ved Forsvarets foranstaltning i forbindelse med arrangementer af officiel karakter afholdes af Forsvaret jf. §12 i finansloven.
Meromkostninger dækker variable omkostninger, som eksempelvis brændstof, ruteafgifter, start- og landingsafgifter samt flyspecifik vedligehold.

Den Kongelige Livgarde Vagtkompagni og Musikkorps samt Gardehusarregimentets Hesteskadron 2020
Mio. kr.
Den Kongelige Livgardes Vagtkompagni og Musikkorps
Gardehusarregimentets Hesteskadron

147,4
32,5

Opgørelsen indeholder løn og tillæg til fast personel, løn, kostpenge og rejsekort til værnepligtige samt drift. Hensættelse af indefrosne feriepenge (hhv. 7,1 mio. kr. og 1,2 mio. kr.) er ikke inkluderet.
Den Kongelige Livgardes Vagtkompagni, Musikkorps og Gardehusarregimentets Hesteskadron udfører også opgaver, der ikke relaterer sig til Kongehuset såsom vagtopgaver ved Kastellet og Rosenborg.
Desuden ydes der bistand til politiet.
Den årlige udgift til vagtkompagniet er steget med ca. 18 mio kr. fra 2019 til 2020, hvilket skyldes en tilførsel af yderligere 70 årsværk (værnepligtige) til vagtkompagniet med henblik på at opstille det forligsbestemte ekstra vagthold, der kan stilles til rådighed for politiet.

Adjudantstaben 2020
Mio. kr.
6,1
Opgørelsen indeholder løn incl. tillæg, rejseydelser og diverse forbrug. Hensættelse af indefrosne feriepenge (0,7 mio. kr.) er ikke inkluderet.

