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Statsrevisorernes Sekretariat 
Christiansborg 
1240 København K 

Finansministeren 

 
Statsrevisorernes beretning nr. 9/2008 om beslutningsgrundlaget 
for et eventuelt indkøb af nye kampfly 

Statsrevisoratet har ved e-mail af 21. april 2009 fremsendt Statsrevisorernes Be-
retning nr. 9/2008 om beslutningsgrundlaget for eventuelt indkøb af nye kampfly 
samt ledsagende statsrevisorbemærkning af den 25. marts 2009.  

Under henvisning til § 18, stk. 2, i lov om revision af statens regnskaber m.m., vil 
jeg i det følgende redegøre for de foranstaltninger og overvejelser, som Statsrevi-
sorernes beretning samt ledsagende statsrevisorbemærkninger giver anledning til 
inden for Finansministeriets område.  

Jeg noterer mig de forhold, som Statsrevisorerne i deres bemærkninger finder, kan 
nyttiggøres i det videre arbejde med beslutningsgrundlaget og i de politiske for-
handlinger.    

Det fremgår af Rigsrevisionens beretning til Statsrevisorerne, at forsvaret bereg-
ner, hvad det vil koste at anskaffe og bruge nye kampfly over 30 år, og at Rigsrevi-
sionen finder det tilfredsstillende, at den tværministerielle økonomiske arbejds-
gruppe vurderer de økonomiske konsekvenser ved et varierende antal nye kamp-
fly. Jeg noterer mig dette og er i øvrigt enig i Rigsrevisionens opfattelse af, at for-
udsætningerne, som forsvaret lægger til grund i forhold til opgørelsen af behovet 
for antallet af kampfly, bør vurderes kritisk for at sikre gennemsigtighed i bereg-
ningerne og eventuelt udvirke besparelser i det samlede antal fly. 

Rigsrevisionen peger i beretningen på, at det norske forsvarsministeriums tal for 
levetidsomkostningerne for Joint Strike Fighter ligger på et væsentligt højere ni-
veau end forsvarets nuværende beregninger. På baggrund heraf vurderer Rigsrevi-
sionen, at Forsvarsministeriet bør kunne forklare forskellen på et overordnet ni-
veau. Jeg er enig i denne vurdering.    

Jeg noterer mig, at Rigsrevisionen i beretningen finder, at den tværministerielle 
økonomiske arbejdsgruppes bidrag til at håndtere usikkerheder og risici er en væ-
sentlig forudsætning for at udarbejde et så fyldestgørende økonomisk grundlag 
som muligt. 

Som beskrevet i Rigsrevisionens beretning bidrager Finansministeriet i regi af den 
tværministerielle økonomiske arbejdsgruppe med dette bidrag, der bygger på for-
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svarets oplysninger om bl.a. den økonomiske konsekvens af de enkelte usikkerhe-
der og risici samt sandsynligheden for, at de indtræffer.  

Jeg noterer mig, at Rigsrevisionen finder det tilfredsstillende, at Finansministeriet i 
den tværministerielle økonomiske arbejdsgruppe fastlægger forudsætningerne for 
at kunne beregne valutarisiko, reallønvækst, brændstof og inflation.   

Kopi af denne redegørelse er sendt til rigsrevisor, Landgreven 4, Postboks 9009, 
1022 København K.  

Med venlig hilsen 

Claus Hjort Frederiksen 
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