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1 Innledning

Ved omdanningen av Luftforsvarets hovedverk-
sted Kjeller til statsforetaket Aerospace Industrial 
Maintenance Norway SF i 2011 var det et uttalt 
mål å legge til rette for at foretaket skulle kunne 
være med å konkurrere om oppdrag bl.a. knyttet 
til de nye kampflyene F-35. I forbindelse med 
omdanningen av statsforetaket til aksjeselskap og 
fullmakt om nedsalg av statens eierpost, jf. Innst. 
367 S (2015–2016) til Prop. 79 LS (2015–2016), ble 
det vist til behovet for investeringer til nødvendig 
utstyr og infrastruktur for å bygge opp fasiliteter 
for motorvedlikehold/depot, og at dette sikres i 
planen for omdanning og nedsalg av statlig eier-
skap.

Motordepot for vedlikehold av motorene til 
F-35 er nå under etablering, og Forsvarsdeparte-
mentet inngikk en avtale om salg av aksjene i 
Aerospace Industrial Maintenance Norway AS 
(AIM Norway AS) med Kongsberg Defence & 
Aerospace AS (KDA) 13. desember 2018. 

Formålet med denne proposisjonen er å be om 
Stortingets fullmakt til å inngå forpliktelser i 2019 
om fremtidige utbetalinger på inntil 50 mill. kro-
ner for oppgjør av prisjusteringsmekanismer i 
2023 og 2027 iht. vilkår i avtalen for salg av statens 
aksjer i AIM Norway AS til KDA. 

2 Sammendrag

AIM Norway AS leverer vedlikeholds- og modifi-
kasjonstjenester på fly, helikoptre, komponenter 
og bakkeutstyr til Forsvaret og andre kunder. 

I forbindelse med Stortingets behandling av 
omdanningen av AIM Norway AS til aksjeselskap 
i 2016, ble regjeringen gitt fullmakt til å redusere 
statens eierandel i selskapet med inntil 50 pst., 
eventuelt 100 pst. forutsatt at kjøper har en statlig 
eierandel på minimum 50 pst. 

Forsvarsdepartementet har nå inngått en 
avtale om salg av aksjene i AIM Norway AS med 
KDA, som er et datterselskap av Kongsberg Grup-
pen ASA. Det er i avtalen tatt forbehold om Stor-
tingets tilslutning til forutsetninger for gjennom-
føring av salget.

Foreløpig estimat på aksjevederlag tilknyttet 
salget av AIM Norway AS til KDA er beregnet til 
57 mill. kroner. Forsvarsdepartementet vurderer 
at netto fremtidige tilleggsvederlag i sum ventes 
utlignet av mulige fremtidige tilleggsutbetalinger. 
Betingede utfall gjør at det likevel er usikkerhet 
rundt eventuelle tilleggsvederlag. 

Det er derfor regjeringens tilrådning at det gis 
en fullmakt på inntil 50 mill. kroner fra Stortinget 
for dekning av mulige fremtidige tilleggsutbeta-
linger i forbindelse med salget av aksjene i AIM 
Norway AS. 
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Vedlikeholdskonseptet i det flernasjonale F-35-
partnerskapet innebærer at det etableres felles ved-
likeholdskapasiteter i partnerskapets regi for ved-
likehold på depotnivå og oppgraderinger av F-35. 
Norge, ved AIM Norway AS, ble i 2014 utpekt av 
det amerikanske Forsvarsdepartementet (US 
Department of Defense) til å etablere ett av tre 
depoter i Europa for motoren til F-35 (F135-motor). 
Tildelingen skjedde etter at norske myndigheter i 
samarbeid med AIM over tid arbeidet aktivt for en 
slik tildeling i tråd med ambisjonen for industridel-
tagelse innenfor F-35-samarbeidet.

Regjeringen har informert om planene om eta-
blering av motordepot i budsjettproposisjonene 
for 2017 og 2018. Motordepotet er under etable-
ring inne på Rygge flystasjon gjennom tre datter-
selskaper i AIM Norway AS som vil ha eierskap i 
henholdsvis eiendom (Rygge Eiendom AS), 
testcelle (Rygge 1 AS) og verkstedbygg (Rygge 2 
AS). Planlagt ferdigstillelse av motordepotet med 
oppstart av vedlikeholdsleveranser er i 2021.

Etableringen av motordepotet er estimert å 
innebære en total investering på i overkant av 1,1 
mrd. kroner. Regjeringen legger opp til at staten 
overtar eierskapet til testcelleselskapet (Rygge 1 
AS). Dette vil skje gjennom en utdeling av aksjene 
i testcelleselskapet som tingsutbytte forut for 
gjennomføring av salg av aksjene i AIM Norway 
AS. Testcellen vil deretter leies ut til AIM Norway 
AS. Etablering av testcellen er kostnadsberegnet 
til om lag 312 mill. kroner. Behovet for statlig opp-
kapitalisering av dette selskapet frem til ferdigstil-
lelse av depotet er beregnet til å være på om lag 
172 mill. kroner. 

3 Aktørene 

3.1 Om Aerospace Industrial Maintenance 
Norway AS

AIM Norway AS er 100 pst. eid av staten ved For-
svarsdepartementet, og leverer vedlikeholds- og 
modifikasjonstjenester på fly, helikoptre, kompo-
nenter og bakkeutstyr til Forsvaret og andre kun-
der. Viktige satsingsområder er vedlikehold til de 
nye kampflyene F-35, nye redningshelikoptre 
samt ambisjoner om ekspansjon innenfor sivilt fly-
vedlikehold.

AIM Norway AS ble opprettet 15. desember 
2011 ved at Luftforsvarets hovedverksted på 
Kjeller (LHK) i Skedsmo kommune ble omdannet 
til statsforetak. LHK har spilt en viktig rolle i 
norsk luftfartshistorie siden 1916. Etableringen av 
AIM Norway SF hadde som mål å tilføre virksom-

heten rammevilkår som satte den i stand til å være 
med på å konkurrere om oppdrag på nye helikop-
tre og nye kampfly.

Pr. 31. desember 2018 hadde AIM Norway AS 
342 årsverk. Disse er organisert innenfor områ-
dene flyvedlikehold, motorvedlikehold, elektro-
nikkvedlikehold, mekaniske prosesser, ingeniør-
tjenester og F-35-produksjon.

Siden omdanningen i 2011, har AIM Norway 
AS jobbet aktivt med å utvikle seg som en konkur-
ransedyktig leverandør, herunder vinne nye kon-
trakter og utvide kundegrunnlaget. Viktige mile-
pæler i denne sammenheng var bl.a. da det ameri-
kanske forsvarsdepartementet i 2014 kunngjorde 
at Norge, ved AIM Norway SF, ble gitt mulighet til 
å etablere en kapasitet for å vedlikeholde F135-
motorer. I tillegg signerte selskapet i juni 2015 en 
rammeavtale med Finmeccanica, Agusta West-
land, om samarbeid knyttet til Norges nye red-
ningshelikoptre. Videre har selskapet gjennom 
det siste året etablert seg innenfor det sivile mar-
kedet for flyvedlikehold. Det ble i november 2015 
igangsatt en prosess for å omdanne AIM Norway 
SF til aksjeselskap, jf. Stortingets behandling av 
Innst. 60 S (2011–2012), jf. Prop. 3 S (2011–2012). 
Selskapet ble aksjeselskap fra 1. august 2016. 

AIM Norway AS kjøpte i 2016 forsvarsbedrif-
ten Belgium Engine Center SPRL (BEC) i Belgia 
av den amerikanske flymotorleverandøren Pratt & 
Whitney. I 2018 hadde BEC 93 ansatte og en 
omsetning på om lag 336 mill. kroner. BEC er en 
stor leverandør av vedlikeholdstjenester, både til 
Belgias forsvar og andre europeiske land, på 
F100-motoren til kampfly som F-15 og F-16. BEC 
er nå et datterselskap under AIM Norway AS.

AIM Gruppen hadde i 2018 en samlet omset-
ning på 919 mill. kroner og en driftsmargin før 
renter, skatt, avskrivninger og nedskrivninger på 
11 pst.

3.2 Om Kongsberg Gruppen ASA 

Kongsberg Gruppen ASA er et børsnotert inter-
nasjonalt konsern som leverer høyteknologiske 
systemer og løsninger innenfor offshore, olje- og 
gassindustrien, handelsflåten, forsvar og rom-
fart. Staten eier 50,001 pst. av aksjene i sel-
skapet, og eierskapet forvaltes av Nærings- og 
fiskeridepartementet. Markedsverdien til sel-
skapet var pr. 13. mars 2019 om lag 24,1 mrd. 
kroner. 

Konsernet er organisert i tre forretningsom-
råder: Kongsberg Defence & Aerospace (KDA), 
Kongsberg Maritime og Kongsberg Digital. 
Kongsberg Gruppen ASA samarbeider med glo-
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bale kunder innenfor forsvars-, maritim-, olje- og 
gass-, fiskeri- og romfartsindustrien. Selskapet 
har som mål å ivareta og øke interessentenes ver-
dier gjennom å drive lønnsom, vekstorientert 
industriell utvikling i et langsiktig, bærekraftig og 
internasjonalt perspektiv

KDA er leverandør av forsvarsprodukter og 
systemer for kommando og kontroll, overvåking, 
romfart, taktisk kommunikasjon, fjernstyrte 
våpenstasjoner og missiler samt avanserte kom-
positt- og mekanikkprodukter for fly og helikop-
ter. Selskapets produkter og systemer benyttes 
under vann, på havoverflaten, på land, i luften og i 
verdensrommet. Segmentet hadde i 2018 en 
omsetning på 6,1 mrd. kroner. 

Kongsberg Gruppen ASA eier 49,9 pst. av det 
finske selskapet Patria hvor den finske stat inne-
har resterende eierkontroll (50,1 pst.). Patria er 
en internasjonal leverandør av teknologiløsninger 
og tjenester innenfor forsvar, sikkerhet og luftfart. 
Største kunde er det finske forsvaret. 

Patria tilbyr full livssyklus vedlikehold til fly og 
helikopter. Organisasjonen er på rundt 2 800 
ansatte og eier 50 pst. av aksjene i det internasjo-
nale luftfarts- og forsvarsselskapet Nammo AS 
med hovedkontor i Norge. Patria har tilstede-
værelse i Finland, Sverige, Norge, Polen, UAE, 
USA, Sør-Afrika og Estland. Totalomsetningen i 
2018 for Patria var på 476 mill. euro.

4 Salg av statens aksjer i 
Aerospace Industrial Maintenance 
Norway AS til Kongsberg Defence 
& Aerospace AS 

4.1 Innledning

I forbindelse med Stortingets behandling av 
omdanningen av AIM Norway AS til aksjeselskap 
i 2016, jf. Innst. 366 L (2015–2016) til Prop. 79 LS 
(2015–2016), ble regjeringen gitt fullmakt til å 
redusere statens eierandel i selskapet med inntil 
50 pst., eventuelt 100 pst., forutsatt at kjøper av 
AIM Norway AS har en statlig eierandel på mini-
mum 50 pst. 

Etter en prosess støttet av rådgivingsselskapet 
PwC, har Forsvarsdepartementet signert en aksje-
kjøpsavtale med KDA. Det gjennomføres nå en 
prosess for å sluttføre salget av AIM Norway AS 
til KDA. Det er i avtalen tatt forbehold om Stor-
tingets tilslutning til forutsetninger for gjennom-
føring av salget. Forutsatt slik fullmakt fra Stor-
tinget har partene i forhandlingene lagt til grunn 
at staten skal bidra med tilstrekkelig finansiering 

av resterende investeringer i testcellen gjennom 
oppkapitalisering av Rygge 1 AS (testcellen).

Videre er det tatt forbehold om Stortingets til-
slutning til at Forsvarsdepartementet gis fullmakt 
for oppgjør av prisjusteringsmekanismer, garantier 
og øvrige forpliktelser i 2023 og 2027 iht. vilkår i 
avtalen for salg av statens aksjer i AIM Norway AS.

Aksjekjøpsavtalen innebærer at KDA overtar 
100 pst. av aksjene i AIM Norway AS, inkludert 
alle datterselskap. På oppgjørstidspunktet vil eier-
skapet til Rygge 1 AS være overført til staten. Der-
som Stortinget gir sin tilslutning til regjeringens 
forslag i denne proposisjonen, legges det opp til at 
Forsvarsdepartementet mottar aksjene til Rygge 1 
AS som tingsutbytte forut for gjennomføringen av 
salget. Det vil da bli inngått en leieavtale mellom 
Rygge 1 AS og AIM Norway AS om bruk av 
testcellen. 

KDA vil videreselge 49,9 pst. av aksjene i AIM 
Norway AS til Patria. Avtalen legger til grunn at 
kjøper ikke kan selge seg ned til under 50 pst. 
eierskap, direkte eller indirekte, i AIM Norway AS 
uten forhåndsamtykke fra den norske staten. 

4.2 Salgsvederlag og mekanismer for frem-
tidig oppgjør – fullmakt for dekning av 
mulige fremtidige tilleggsutbetalinger

Forsvarsdepartementet og KDA har i avtalen lagt 
til grunn en entrepriseverdi for AIM Norway AS 
på 151 mill. kroner, på kontant- og gjeldsfri basis, 
og med normalisert arbeidskapital. Den avtalte 
verdien hensyntar forpliktelser for AIM Norway 
AS knyttet til å investere ytterligere i motordepot 
for F135 på Rygge i perioden frem mot 2022. Ram-
mebetingelser fastsatt av det flernasjonale F-35 
programkontoret, Joint Programme Office (JPO), 
gir isolert sett en lavere avkastning for motor-
depot enn for selskapet for øvrig, hvilket har påvir-
ket verdien av selskapet. Et eksempel på en slik 
rammebetingelse er at kostnadene knyttet til spe-
sialutstyr som benyttes i motordepotet ikke kan 
viderefaktureres til sluttbruker.

Foreløpig estimat på aksjevederlag er beregnet 
til 57 mill. kroner, hensyntatt et forutsatt tingsut-
bytte på 140 mill. kroner i forbindelse med gjen-
nomføring av aksjesalget. Av salgsvederlaget ven-
tes staten å motta et initielt vederlag på inntil 
20 mill. kroner, med resterende oppgjør i 2023. 
Utover dette er det mellom partene avtalt frem-
tidige kjøpsprisjusteringer med oppgjør i 2023 og 
2027. Dette innebærer at Forsvarsdepartementet 
(selger) er berettiget fremtidige tilleggsvederlag på 
inntil 109 mill. kroner som resultat av konkrete, 
avtalte kontraktsutfall. Endelig driftsresultat for 
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AIM Norway AS og BEC i 2019 vil således kunne gi 
tilleggsvederlag eller medføre utbetalinger for For-
svarsdepartementet. Mulige tilleggsutbetalinger 
for Forsvarsdepartementet utover dette vil avhenge 
av bl.a. endelige investeringer i motordepot (spesi-
alverktøy og verkstedbygg), miljøforpliktelser, pen-
sjonskostnader, personalrelaterte forhold og gene-
relle garantiforpliktelser. Kun deler av disse poten-
sielle forpliktelsene er begrenset til en ramme for 
Forsvarsdepartementet. 

Forsvarsdepartementet vurderer at netto 
fremtidige tilleggsvederlag, utover avtalt aksje-
vederlag på 57 mill. kroner, i sum ventes utlignet 
av mulige fremtidige tilleggsutbetalinger. Betin-
gede utfall gjør at det likevel er usikkerhet rundt 
eventuelle tilleggsvederlag. 

Det er Forsvarsdepartementets tilrådning at 
det gis en fullmakt på inntil 50 mill. kroner fra 
Stortinget for dekning av mulige fremtidige til-
leggsutbetalinger. 

5 Motordepot 

5.1 Innledning 

Det flernasjonale F-35-partnerskapet har lagt til 
grunn et todelt vedlikeholdskonsept som skiller 
mellom hva det enkelte partnerland skal ivareta på 
brukernivå og hva partnerskapet ivaretar gjennom 
felles løsninger. Dette innebærer blant annet at det 
etableres felles vedlikeholdskapasitet i partnerska-
pets regi for vedlikehold på depotnivå og oppgrade-
ringer av F-35 som partnernasjonene ikke skal iva-
reta selv. Partnernasjoner kan konkurrere seg til 
vedlikeholdskontrakter på et såkalt «best value»-
grunnlag, slik AIM Norway AS konkurrerte seg til 
å etablere ett av tre motordepot i Europa for under-
støttelse av motoren til F-35 i 2014. Tildelingen 
skjedde etter at norske myndigheter i samarbeid 
med AIM Norway AS over tid arbeidet aktivt for å 

nå opp i konkurransen. Motordepotet er nå under 
etablering inne på Rygge flystasjon. 

Dette kapittelet redegjør for investeringsbe-
hovet tilknyttet nødvendig utstyr, og infrastruktur 
for å bygge opp fasiliteter for motordepot, og hvor-
dan dette er tenkt ivaretatt i planen for nedsalg av 
statlig eierskap i AIM Norway AS.

5.2 Beskrivelse av motordepot

AIM Norway AS etablerer motordepotet på egen 
tomt inne på Rygge flystasjon, og har igangsatt 
bygging av verkstedbygg som etter planen vil stå 
ferdig innen utgangen av 2020. Videre består 
motordepotet av en testcelle (Rygge 1 AS), som 
skal benyttes sammen med såkalte slavemoduler, 
for å verifisere motorfunksjon etter en repara-
sjon/vedlikehold på verkstedet. I motordepotet 
benyttes spesialutstyr og verktøy som eies av 
amerikanske myndigheter. Forsvarsdepartemen-
tet skaffer dette utstyret til veie gjennom program-
kontoret for F-35, Joint Program Office (JPO). 
JPO legger til grunn at slikt spesialutstyr og -verk-
tøy inngår i en felles materiellbeholdning i part-
nerskapet. JPO inngår videre avtaler med Pratt & 
Whitney om leveranse av støttetjenester i forbin-
delse med etablering av de regionale depotene. 
Det flernasjonale partnerskapet har blitt enige om 
at investeringene i spesialutstyr og tjenester dek-
kes av den enkelte nasjon.

Kostnadstype Total

Verkstedsbygg og kommersielt utstyr 339

Spesialverktøy og tjenester 334

Testcelle 312

Slavemoduler 84

Tomt og grunn 49

Sum 1 118

Kilde: Investeringskalkyle pr. februar 2019 – AIM

Tabell 5.1 Estimat for investeringer i motordepot (mill. kroner)

Motordepotet etableres gjennom tre datter-
selskaper i AIM Norway AS som vil ha eierskap 
til henholdsvis eiendom (Rygge Eiendom AS), 
testcelle (Rygge 1 AS) og verkstedbygg (Rygge 
2 AS). Det er lagt opp til at staten overtar eier-
skapet til Rygge 1 AS ved at aksjene deles ut som 
tingsutbytte forut for salg av aksjene i AIM 
Norway AS. 

Samlet forventet investering i motordepotet er 
estimert til i overkant av 1,1 mrd. kroner (se tabell 
5.1 under).
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5.3 Rygge 1 AS – testcelleselskapet 

5.3.1 Verdi av tingsutbytte i form av aksjer 
i Rygge 1 AS 

Rygge 1 AS ble etablert i 2018 med en aksjekapital 
på 30 mill. kroner. I forkant av en eventuell utde-
ling av aksjer som tingsutbytte til Forsvarsdepar-
tementet er det lagt opp til at AIM Norway AS 
øker egenkapitalen i Rygge 1 AS til 140 mill. for å 
fremskaffe nødvendig finansiering av gjennom-
førte og forestående investeringer i testcelleanleg-
get ut 2019. 

Tingsutbyttet gjennomføres til bokførte ver-
dier. Verdiene av aksjene i Rygge 1 AS vil være lik 
egenkapitalen i selskapet på utdelingstidspunktet. 
Det legges opp til at all konserninternt mellom-
værende gjøres opp og at det ikke er ekstern 
gjeldsfinansiering i selskapet på utdelingstids-
punktet. Selskapets eiendeler vil på utdelingstids-
punktet bestå av kontanter og anlegg under utfø-
relse. Verdien av selskapets bokførte anleggsmid-
ler ivaretas gjennom etableringen av en utleie-
avtale for testcellen. Verdien av tingsutbyttet kom-
mer til direkte fratrekk på salgsvederlaget for 
aksjene i AIM Norway AS da selger beholder 
disse verdiene etter aksjesalget. 

5.3.2 Estimater for investeringer 

Prosjektkalkylen for F-35-motordepotet inklude-
rer en total investering på 312 mill. kroner for 
testcellen i henhold til kalkyle pr. februar 2019 (se 
tabell 5.2 under). 

Kostnadstype 2018 2019 2020 2021 Total

Testcellekontrakt med Pratt & Whitney 36 69 95 72 272

Historiske og fremtidige prosjekteringskostnader 10 4 5 2 20

Øvrige kostnader - 19 19

Sum 46 92 100 74 312

Kilde: Investeringskalkyle pr. februar 2019 – AIM

Tabell 5.2 Estimat for investeringer i testcelle (mill. kroner)

5.4 Vilkår for fremtidig utleie av testcellen 
til Aerospace Industrial Maintenance 
Norway AS 

Etter ferdigstillelse er det lagt til grunn at test-
cellen vil leies ut fra Rygge 1 AS til AIM Norway 
AS for bruk i AIM Norway AS sine F-35-depot-
tjenester. Kjøper av depottjenestene fra AIM Nor-
way AS vil være det flernasjonale kampflypro-
grammet gjennom Pratt & Whitney. Prisingen av 

denne tjenesten ventes basert på et kost pluss-
prinsipp, der testcelleleien inngår som del av kost-
nadsgrunnlaget for AIM Norway AS som opera-
tør.

Avtalen om utleie av testcellen vil være en 
modifisert «barehouse»-avtale. Det vil si at leie-
taker AIM Norway AS står ansvarlig for løpende 
driftskostnader, vedlikehold og øvrige kostnader i 
leieperioden og vil ha anledning til å fakturere 
disse kostnadene videre mot kunde. 

Estimert årlig leie er i første år avtalt til 4,29 
pst. av totalinvesteringen i testcellen, hvilket er 
estimert til å gi en årlig leie på 13,4 mill. kroner. 
Ved eventuelle endringer i endelig investeringsbe-
løp vil den årlige leien fra oppstartsåret endres til-
svarende. Dersom Rygge 1 AS i driftsperioden 
pålegges ytterligere investeringer eller kostnader, 
vil disse utgiftene legges til avtalt leienivå. Den 
årlige leien vil bli inflasjonsjustert. 

Utleiekontrakten er ventet inngått over 5 år 
(pluss opsjoner), for å være i samsvar med forven-
tet lengde på understøttelseskontraktene i det 
flernasjonale F-35-programmet. AIM Norway AS 
kan reforhandle vilkårene for leie av testcellen 
etter 5 år i den grad leiekostnaden ikke er i sam-
svar med det som kan godkjennes av det flernasjo-
nale kampflyprogrammet. Avtalen gir også anled-
ning til å avslutte leieavtalen for testcellen om det 
flernasjonale kampflyprogrammet ikke oppfyller 
forutsetningen om minimum arbeidsomfang for 
AIM Norway AS som leverandør av depottjenes-
ter. 

En operatøravtale mellom Forsvarsdeparte-
mentet og AIM Norway AS, der AIM Norway AS 
sin overordnede rolle og ansvar som operatør av 
depotet reguleres, bidrar til å ivareta statens lang-
siktige interesser. Med det flernasjonale program-
kontoret for F-35 som hovedansvarlig for leve-
ranse av understøttelsesløsningen for F-35, og en 
40 års horisont på programmet, bør staten som 
eier av Rygge 1 AS dermed kunne legge til grunn 
en langsiktig horisont for driften av depotet og 
utleie av testcellen til bruk i tjenestene til det fler-
nasjonale F-35-programmet. 
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5.5 Finansiering av motordepot 

AIM Norway AS er forutsatt å dekke om lag 862 
mill. kroner av de samlede investeringene til eta-
blering av motordepot. Dette inkluderer hele 
investeringen i verkstedbygg, tomt og spesial-
utstyr samt 140 mill. kroner av testcellen, som har 
en totalkostnad på om lag 312 mill. kroner (se 
tabell 5.1). 

Slavemodulene som inngår i depotet har en 
kostnad på om lag 84 mill. kroner og er finansiert 
gjennom vedtatt budsjett for 2019, jf. Stortingets 
behandling av Innst. 7 S (2018–2019) til Prop. 1 S 
(2018–2019) for Forsvarsdepartementet. 

Resterende finansieringsbehov i testcellen på 
172 mill. kroner er det behov for at staten bidrar 
med etter at Forsvarsdepartementet har tatt over 
eierskapet av testcellen.

6 Vurdering 

Omdanningene av AIM Norway AS fra forvalt-
ningsorgan til statsforetak, og senere til aksjesel-
skap, har hatt som mål å tilrettelegge for at AIM 
Norway AS kan styrke sin kommersielle virksom-
het. De endrede rammevilkårene medførte økt 
fleksibilitet for AIM Norway AS til å kunne påta 
seg, og konkurrere om, vedlikeholdsoppdrag i til-
knytning til bl.a. nye kampfly og nye rednings-
helikoptre. 

Særlig omdanningen fra statsforetak til aksje-
selskap var drevet av et ønske om å tilpasse eier-
strukturen og å bedre selskapets markedsposi-
sjon på sikt. Salget av AIM Norway AS til KDA 
vurderes å tilføre nødvendig og relevant kompe-
tanse for å videreutvikle selskapet og gjøre det 
mer konkurransedyktig både nasjonalt og interna-
sjonalt. 

Salget av AIM Norway AS til KDA anses av 
Forsvarsdepartementet å bidra til at AIM Norway 
AS styrkes som en strategisk vedlikeholdspartner 
til Forsvaret i et beredskapsperspektiv. I langtids-
planen for forsvarssektoren, Prop. 151 S (2015–
2016) Kampkraft og bærekraft, er det lagt til grunn 
at det skal vurderes strategisk samarbeid med 
industrien for å redusere kostnader og effektivi-
sere vedlikehold i forsvarssektoren. Av Meld. St. 9 
(2015–2016) Nasjonal forsvarsindustriell strategi, 
fremgår det at levetidsunderstøttelse av militære 
luftsystemer er ett av de prioriterte teknologiske 
kompetanseområdene som anses viktig for Nor-
ges forsvarsevne og hvor Norge trenger avansert 

teknologi og kompetanse for å opprettholde spesi-
elle tjenester eller materiell. Der norsk industri 
har forutsetninger for å levere kosteffektive løs-
ninger som møter Forsvarets behov, og som er 
relevante for å opprettholde industriell kompe-
tanse innenfor de teknologiske kompetanseområ-
dene, bør Forsvaret benytte nasjonal industri. 
Norge bør verne om evnen til å gjøre egne vurde-
ringer av teknologi og materiell, uavhengig av 
andre nasjoner. Stortinget sluttet seg til betydnin-
gen av nasjonal kompetanse på understøttelse av 
militære luftsystemer ved den påfølgende behand-
lingen av Innst. 185 S (2015–2016). 

Et viktig premiss i salgsprosessen har vært å 
bevare nasjonal industriell kompetanse på under-
støttelse av militære luftsystemer. AIM Norway 
AS har lenge hatt en rolle i norsk forsvarsindu-
stri og er en viktig samarbeidspartner for Forsva-
ret, særlig med tanke på kapasitet innenfor 
understøttelse av militære luftsystemer som 
kampfly og helikoptre. Regjeringen anser det 
nødvendig å utnytte og utvikle optimalt den 
nasjonale kompetansen og kapasiteten ved AIM 
Norway AS for å bidra til å dekke Forsvarets 
behov for vedlikehold på militære luftsystemer 
også i krise, konflikt eller krig. KDA og Patria 
har en tett relasjon til det norske Forsvaret samt 
til større internasjonale programmer. Ved å selge 
AIM Norway AS til KDA anser Forsvarsdeparte-
mentet at norsk industris kompetanse og kapabi-
litet for militært fly- og helikoptervedlikehold 
konsolideres ytterligere i tråd med Meld. St. 9 
(2015–2016) Nasjonal forsvarsindustriell strategi.
KDA har 10 års erfaring med F-35-våpensys-
temet. Forsvarsdepartementet forventer at AIM 
Norway AS vil dra nytte av dette som en viktig 
partner i F-35-programmet.

I avtalen mellom Forsvarsdepartementet og 
KDA har partene avtalt fremtidige kjøpsprisjuste-
ringer med ytterligere oppgjør i 2023 og 2027. På 
bakgrunn av usikkerheten knyttet til endelig opp-
gjør foreslås det at Stortinget gir Forsvarsdeparte-
mentet fullmakt til, i forbindelse med salg av sta-
tens aksjer i AIM Norway AS til KDA, å forplikte 
staten til fremtidig oppgjør av prisjusteringer, 
garantier og øvrige forpliktelser i tråd med det 
som fremkommer av denne proposisjonen.

Videre er det departementets vurdering at en 
oppkapitalisering av Rygge 1 AS (testcelle), med 
en utleie av testcellen er nødvendig for å kunne 
sikre etableringen av et motordepot. Det er videre 
et premiss for å sluttføre salget av AIM Norway 
AS til KDA.
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7 Økonomiske og administrative 
konsekvenser

Gitt Stortingets tilslutning vil regjeringen komme 
tilbake til den bevilgningsmessig håndtering rela-
tert til oppkapitalisering av Rygge 1 AS samt even-
tuell dekning av mulige fremtidige tilleggsutbeta-
linger relatert til prisjusteringer, garantier og 
øvrige forpliktelser i 2023 og 2027 i forbindelse 
med salget av AIM Norway AS. 

Rygge 1 AS vil ikke ha annen aktivitet enn 
eierskapet i testcellen og det ventes å være 
begrensede eierkostnader i selskapet. 

Forsvarsdepartementet 

t i l r å r :  

At Deres Majestet godkjenner og skriver 
under et framlagt forslag til proposisjon til Stor-
tinget om salg av Aerospace Industrial Main-
tenance Norway AS til Kongsberg Defence & 
Aerospace AS.

Vi HARALD, Norges Konge,

s t a d f e s t e r :

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om salg av Aerospace Industrial Maintenance Norway AS til 
Kongsberg Defence & Aerospace AS i samsvar med et vedlagt forslag. 
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Forslag 

til vedtak om salg av 
Aerospace Industrial Maintenance Norway AS 

til Kongsberg Defence & Aerospace AS

I

Forsvarsdepartementet gis fullmakt til å inngå for-
pliktelser i 2019 om fremtidige utbetalinger på 
inntil 50 mill. kroner for oppgjør av prisjusterings-

mekanismer, garantier og øvrige forpliktelser i 
2023 og 2027 iht. vilkår i avtalen for salg av statens 
aksjer i Aerospace Industrial Maintenance Nor-
way AS.
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