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Klima- og Energiministeriet. København, den 9. november 2009.

a. Klima- og Energiministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at Danmarks Meteorologiske
Institut (DMI) tilslutter sig satellitprogrammet Jason-3 inden for rammerne af det europæiske meteo-
rologiske satellitsamarbejde EUMETSAT.

Forslaget medfører udgifter på 8,6 mio. kr. i finansåret. Af den samlede udgift afholdes 5 mio. kr. af
bevillingen på § 29.31.02. Tilskud til internationale organisationer og 3,6 mio. kr. af bevillingen på §
35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag.

b. Jason-3 programmet har som sit primære formål at fortsætte den række af altimetrimålinger af hav-
overfladen (måling af overfladevind, vandstand, bølger og strøm) som tidligere har været gennemført
af satellitprogrammerne Topex/Poseidon, Jason-1 (opsendt december 2001) og Jason-2 (opsendt juni
2008).

Fortsættelsen af dette måleprogram, der dækker datafattige områder i de åbne oceaner, har betydning
for den operationelle oceanografi og for præcisionen i forudsigelsen af ekstreme vejrfænomener. Pro-
grammet bidrager desuden med data i forbindelse med den globale og regionale klimaovervågning
(vandstandsstigninger, ændringer i Golfstrømmen etc.).

Programmet gennemføres som et globalt samarbejdsprojekt med deltagelse af EUMETSAT, det
franske rumagentur CNES, USA's rumorganisation NASA og den amerikanske miljøinstitution NOAA.
Desuden forventes det at den europæiske rumorganisation ESA og EU-kommissionen vil bidrage til
programmet.

Den totale programudgift for Jason-3 er opgjort til 252 mio. € (2009 niveau) hvoraf NASA og NOAA
forventes at bidrage med ca. 106 mio. €. De resterende ca. 146 mio. € skal således komme fra de
europæiske deltagere i programmet. Der er budgetteret med et bidrag fra CNES svarende til ca. 49 mio.
€, godt 7 mio. € fra ESA og ca. 26 mio. € fra Kommissionen. Dette indebærer, at EUMETSAT's med-
lemslande - der omfatter stort set alle de europæiske lande - til sammen skal bidrage med ca. 64 mio.
€.

Jason-3 er - ligesom det nuværende Jason-2, hvori Danmarks deltagelse er sikret via Finansudvalgets
tilslutning til et tidligere aktstykke - et frivilligt program i EUMETSAT. Næsten alle medlemslande
har tilkendegivet, at de forventer at deltage i programmet. Hvis alle potentielle deltagere bidrager med
deres nominelle BNI-andel, svarer dette til ca. 96 % af den samlede programudgift.
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Hvis Danmark bidrager til programmet i forhold til den sædvanlige fordelingsnøgle (baseret på BNI-
andelen af samtlige medlemslande) vil det danske bidrag udgøre i alt 1,2 mio. € eller 8,6 mio. kr.

Det bemærkes, at tilslutning til programmet indebærer en accept af, at uforudsete forhold vil kunne
medføre en forøgelse af programudgiften med indtil 10 %. Dette betyder, at Danmarks bidrag – på
grundlag af en beslutning i EUMETSAT’s råd med to tredjedeles majoritet – kan forøges med indtil
10 % af den anførte ramme på 8,6 mio. kr.

Programmet igangsættes når medlemslandene har tilsluttet sig med et samlet beløb svarende til mindst
90 % af programudgiften. Hvis tidsplanen skal overholdes skal programmet senest igangsættes januar
2010, hvilket indebærer at den nødvendige tilslutning skal være opnået på EUMETSAT's rådsmøde
2.-3. december 2009.

Af den samlede udgift på 8,6 mio. kr. afholdes 5 mio. kr. inden for bevillingen på § 29.31.02. Tilskud
til internationale organisationer og 3,6 mio. kr. afholdes af bevillingen på § 35.11.01. Merudgifter ved
nye bevillingsforslag.

Dispositionen kan specificeres således på standard- og underkonti i 2009:
§ 29.31.02. Tilskud til internationale organisationer

30. Den europæiske meteorologiske satellitorgani-
sation - EUMETSAT
Udgift
41. Overførselsudgifter til EU og øvri-

ge udland
3,6 mio. kr.

§ 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag
10. Merudgifter ved nye bevillingsforslag

Udgift
49. Reserver og budgetregulering -3,6 mio. kr.

c. Sagen forelægges Folketingets Finansudvalg nu, da der som anført skal træffes beslutning om Dan-
marks eventuelle tilslutning til programmets igangsætning inden udgangen af november 2009.

d. Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til, at DMI bidrager til Jason-3 programmet
med 8,6 mio. kr.

På forslag til lov om tillægsbevilling for 2009 optages følgende:
§ 29.31.02. Tilskud til internationale organisationer 3,6 mio. kr.
§ 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag -3,6 mio. kr.

f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 9. november 2009

CONNIE HEDEGAARD

/ Morten Bæk-Sørensen

Til Finansudvalget.
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Tiltrådt af Finansudvalget den 19-11-2009
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