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Opfølgning i sagen om beslutningsgrundlaget for et eventuelt køb af nye kampfly 
(beretning nr. 9/2008) 

 3. november 2010 
 
RN A511/10 

 
 
I. Indledning 

1. Jeg afgav i marts 2009 beretning til Statsrevisorerne om beslutningsgrundlaget for et 
eventuelt køb af nye kampfly. Beretningen handlede om, hvordan Forsvarsministeriet og 
forsvaret forberedte et beslutningsgrundlag, så Folketinget kunne beslutte, om forsvaret 
skulle købe nye kampfly og i givet fald hvilken type. Jeg afgav beretningen, før ministeriet 
og forsvaret havde afsluttet dette arbejde. 
 
2. Jeg oplyste i mit notat til Statsrevisorerne af 29. maj 2009 i henhold til rigsrevisorlovens 
§ 18, stk. 4, at jeg på flere punkter ville følge arbejdet med beslutningsgrundlaget. Notatet 
findes i Endelig betænkning over statsregnskabet for 2008, s. 119-122. 
 
3. Rigsrevisionen har i forbindelse med dette notat brevvekslet og holdt møde med Forsvars-
ministeriet.  
 
II. Køb af nye kampfly udsat 2-4 år 

4. Med aftalen af 24. juni 2009 om forsvarsforliget 2010-2014 besluttede forligspartierne, at 
forsvaret skal opretholde en kampflykapacitet, dvs. på sigt erstatte forsvarets F-16 kampfly 
med nye fly. 
 
5. Forsvarsministeren meddelte i marts 2010, at regeringen udsatte købet af nye kampfly 
2-4 år, og at typevalget af det nye fly skal tages i indeværende forligsperiode.  
 
6. Forsvarsministeriet har oplyst til Rigsrevisionen, at ministeriet efter udsættelsen er gået 
i gang med at evaluere den hidtidige forberedelse af beslutningsgrundlaget. Ministeriet for-
venter, at evalueringen afsluttes inden udgangen af 2010. 
 
Forsvarsministeriet har udarbejdet et kommissorium for evalueringen med 4 fokusområder: 
proces og organisering, militærfaglige forhold, økonomiske forhold og internationale forhold. 
Ministeriet har oplyst, at evalueringen dels har et tilbageskuende sigte, dvs. identificere, hvor 
den hidtidige praksis enten fastholdes eller ændres som følge af nye behov, ændrede ram-
mebetingelser eller konstaterede fejl og mangler, dels har et fremadskuende sigte, dvs. fin-
de løsninger, som kan bruges, når forberedelsen af beslutningsgrundlaget genoptages. 
 
Forsvarsministeriet har oplyst, at evalueringen sammen med anbefalinger fra den eksterne 
kvalitetssikring af ministeriets og forsvarets arbejde og Rigsrevisionens beretning skal sæt-
te rammen for den videre anskaffelsesproces og et justeret beslutningsgrundlag. 
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Forsvarsministeriet har videre oplyst, at forsvaret skal indhente nye oplysninger fra produ-
centerne om de fly, der er på tale til at erstatte F-16. Ministeriet oplyser i den forbindelse, 
at der fortsat er løbende kontakt til de 3 flyproducenter, som deltog i den nu indstillede kamp-
flykonkurrence, og at en mulig 4. producent har udtrykt interesse for den danske konkurren-
ce. Om producenten også vil kunne indtræde i konkurrencen, når den genoptages, er end-
nu ikke afklaret. 
 
III. Afslutning 

7. Regeringens udsættelse betyder, at et typevalg af det nye kampfly tidligst vil blive truffet 
ca. 3 år efter, at jeg afgav beretningen til Statsrevisorerne, ligesom det vil ske på et fornyet 
grundlag. I det lys har jeg valgt at afslutte beretningssagen.  
 
Jeg drøfter gerne med Statsrevisorerne, om en ny undersøgelse af kampflyindkøbet på et 
senere tidspunkt skal igangsættes.  
 
8. Jeg betragter hermed sagen som afsluttet. 
 
 
 
 

Henrik Otbo 
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