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Høring - en helhetlig strategi for de næringspolitiske 
aspekter ved forsvarets anskaffelser
Det vises til FADs brev av mottatt 12. april 2007 hvor det bes om Konkurransetilsynets 
synspunkter knyttet til oversendte rapport fra FFF.

Hovedpunktet i rapporten er å skjerpe kravene til gjenkjøp for utenlandske leverandører når Norge 
kjøper forsvarsmateriell i utlandet. Det foreslås å senke grensen for kravet om gjenkjøp for alle 
kontrakter fra 75 til 35 mill. kroner.

I rapporten opplyses det at Forsvaret i et normal år foretar materialinvesteringer for 7-8 mrd. 
kroner. Forsvarsministeren Anne-Grete Strøm-Erichsen sa den 17. april i en tale utlagt på 
Forsvarsdepartementets egen internettside at 45 prosent av disse materialinvesteringer blir foretatt 
hos norsk industri.

I henhold til FFFs rapport inngås det avtaler om gjenkjøp for en årlig omsetning i størrelsesorden 
1,5 mrd kroner. Dette beløp tilsvarer ca halvparten av lisenspliktig eksport av forsvarsmateriell fra 
Norge i 2005. Ved å senke terskelverdien for gjenkjøp fra 75 til 35 mill. kroner opplyses det i 
rapporten at dette vil gi økte gjenkjøpsforpliktelser på opptil 30 prosent. Anslaget på 30 prosent er 
basert på kontrakter inngått i perioden 2001-2005 justert for spesielle forhold knyttet til 
anskaffelsen av helikopteret NH-90.

I FFFs rapport fremkommer det at gjenkjøp kan fordyre Forsvarets innkjøp. Det foretas imidlertid 
ingen nærmere vurdering av hvor stort beløp dette medfører rent budsjettmessig for Forsvaret, samt 
hva dette medfører av økte administrative kostnader. Videre foretas det ikke noen vurdering av 
hvor lønnsomme de aktuelle gjenkjøp er for bedriftene. I denne sammenheng burde faren for at 
Forsvaret til slutt ender opp med å velge mindre hensiktsmessige/slagkraftige våpensystemer på 
bakgrunn av at enkelte produsenter kan tilby mer attraktive gjenkjøpsavtaler enn andre også vært 
belyst.

Dalseide-utvalgets granskningsrapport om IKT-anskaffelser i Forsvaret ble overlevert den 16. juni 
2006. Utover at utvalget avdekket flere forhold av uheldig karakter blant annet brudd på 
anskaffelsesregelverket, interne rutiner og retningslinjer, viser rapporten hvor viktig det er å få til 
reell og åpen konkurranse ved leveranser til Forsvaret. Også ved andre materialanskaffelser, er det 
grunn til å tro at Forsvaret er best tjent med mest mulig åpne anbudskonkurranser hvor alle 
selskaper uansett nasjonalitet blir behandlet på så like vilkår som mulig. Dette vil fremme en 
effektiv bruk av samfunnets interesser i samsvar med konkurranselovens formål i § 1.
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