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I perioden 2006–2011 mottok Norge fem fregatter av Fridtjof Nansen-klassen som 
inngår i en syklus der tre fregatter er operative, ett fartøy driftes som opplæringsfartøy 
og ett er til vedlikehold eller klargjøring, jf. Innst. S. nr. 224 (2005–2006) Innstilling fra 
forsvarskomiteen om investeringer i Forsvaret. Fregattene spiller en nøkkelrolle for å 
kunne løse Forsvarets oppgaver i militære konflikter og i krig. Fregattene skal kunne 
avskrekke og bekjempe undervannsbåter, men må også ha en viss evne til forsvar 
mot andre fartøyer og fly, jf. St prp. Nr. 65 (1998–99). Fregattvåpenet er ryggraden i 
Sjøforsvaret, og vil med integrert helikopterkapasitet være en svært fleksibel enhet 
med stort potensial både nasjonalt og internasjonalt, jf. Innst. S. nr. 287 (2006–2007). 
Fregattenes rekkevidde og utholdenhet, kombinert med bredde av sensor- og 
våpenkapasiteter, gjør at fartøyene skal kunne gi relevante bidrag ved de fleste 
tenkelige scenarier både nasjonalt og internasjonalt. Foruten militære konflikter og krig 
inkluderer dette fredsstøttende operasjoner, kriser i norske nærområder og oppgaver 
under fredsforhold. Fartøyene skal ha et kommando-, kontroll- og informasjonssystem 
som gjør dem velegnet i rollen som kommandoplattform for taktisk ledelse av maritime 
styrker, jf. Forsvarets årsrapport (2013). Samlet har Forsvaret brukt mer enn 19 mrd. 
kroner på fregattene, jf. Prop. 1 S (2015–2016).

Målet med undersøkelsen har vært å kartlegge om Forsvaret har etablert et 
fregattvåpen som forutsatt av Stortinget, og å belyse årsaker til eventuelle svakheter 
eller mangler og mulige konsekvenser av dette for operativ evne.

Undersøkelsen har tatt utgangspunkt i følgende vedtak og forutsetninger fra Stortinget:

•	 Innst. S. nr. 207 (1998–99), jf. St.prp. nr.65 (1998–99) Om forsvarets investeringer
•	 Innst. S nr. 234 (2003–2004), jf. St. prp. nr. 42 (2003–2004) Den videre 

modernisering av Forsvaret i perioden 2005–2008
•	 Innst. S. nr. 224 (2005–2006), jf. St.prp.nr 57 (2005–2006) Om investeringer i 

Forsvaret
•	 Innst. S. nr. 172 (2007–2008), jf. Dokument nr.1 (2007–2008)
•	 Innst. 388 S (2011–2012), jf. Prop. 73 S (2011–2012) Et forsvar for vår tid
•	 Innst. 384 S (2012–2013), jf. Meld. St. 14 (2012–2013) Kompetanse for en ny tid
•	 Budsjettproposisjonene for Forsvarsdepartementet i perioden 2013–2015, med 

tilhørende innstillinger.

En gradert rapport ble forelagt Forsvarsdepartementet ved brev 10. mars 2016. 
Departementet ga i brev 5. april 2016 sine kommentarer til rapporten. Kommentarene 
ble i hovedsak innarbeidet i rapporten. Rapporten fulgte som vedlegg til Dokument 
3:13 (2015–2016).

Ugradert sammendrag av Riksrevisjonens  
undersøkelse av fregattvåpenets operative evne

Forsvarsdepartementet
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1 Hovedfunn

•	 Sjøforsvaret har et fregattvåpen med lavere operativ evne enn forutsatt av 
Stortinget.

•	 Reservedelsforvaltningen svekker fregattenes operative evne.
•	 Etterslep i vedlikeholdet av fregattene svekker operativ evne.
•	 Det er svakheter ved overordnet resultatinformasjon til departementet.  

 

2 Riksrevisjonens merknader

2.1 Sjøforsvaret har et fregattvåpen med lavere operativ evne enn forutsatt av 
Stortinget
I Budsjett-innst. S. nr. 7 (2001–2002) er Forsvarets operative evne definert som en 
funksjon av styrkenes reaksjonsevne, mobilitet, stridsevne og utholdenhet, og den 
skal gjøre Forsvaret i stand til å reagere på egnet måte i en gitt situasjon. Ifølge St.prp. 
nr. 65 (1998–99) skal fregattene spille en nøkkelrolle for å kunne løse Forsvarets 
oppgaver i krig. Fregattene skal kunne avskrekke og bekjempe undervannsbåter, men 
må også ha en viss evne til forsvar mot andre fartøyer og fly.

Det er svakheter ved den tekniske tilstanden. I tillegg er personell- og 
kompetansesituasjonen utfordrende. Fregattenes tekniske tilstand, bemanning og 
kompetanse varierer mellom fartøyene. Tilstanden er best på fartøy med høyest 
prioritet, men det er svakheter på alle fartøyene. Riksrevisjonen mener dette er 
alvorlig.

Riksrevisjonen mener videre at det er kritikkverdig at Forsvarsdepartementet ikke 
i tilstrekkelig grad har sikret balanse mellom oppdrag og tilgjengelige ressurser i 
Forsvaret som forutsatt av utenriks- og forsvarskomiteen.

Det er svakheter i den tekniske tilstanden. Forsvarsdepartementet opplyser blant annet 
at NH90-helikoptrene først vil være på plass ved utgangen av 2020. Dette innebærer 
at fartøyene i en stor del av sin levetid vil være uten en av sine viktigste kapasiteter. 
Riksrevisjonen mener at påviste mangler ved den tekniske tilstanden er sterkt 
kritikkverdig.

Utenriks- og forsvarskomiteen har i Innst. 384 S (2012–2013) understreket viktigheten 
av at realistiske personellrammer legges til grunn, og at det blir en tilpasset balanse 
mellom oppgaver og personellbehov.

Personelldekningen er lav sammenlignet med gjeldende ambisjonsnivå. Utfordringer 
med nøkkelpersonell med kritisk kompetanse svekker mengden og kvaliteten på 
treningen.  Det er også utfordringer knyttet til komplettering av kjernebesetning ved 
personellkrevende oppdrag. 

Grunnutdanningen i fregattvåpenet er god, men det er utfordrende å beholde nivået 
over tid grunnet personellrotasjoner i fartøystrukturen. Det er planlagt overgang til en 
teamstruktur hvor besetning holder sammen over en lengre periode enn i dag. Dette 
kan etter Riksrevisjonens mening redusere de bemanningsmessige utfordringene.

Tilstrekkelig seiling og trening er viktig for besetningens kompetansebygging. For 
enkelte av fartøyene i strukturen vurderes treningsstatus i den interne rapporteringen 
som mindre god.

Manglene knyttet til bemanning, kompetanse, seiling og trening er etter 
Riksrevisjonens vurdering kritikkverdig.
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2.2 Reservedelsforvaltningen svekker fregattenes operative evne
Det er fra utenriks- og forsvarskomiteen lagt vekt på at Forsvarets logistikkorganisasjon 
(FLO) har en innretning og form som gjenspeiler de faktiske behovene i Forsvaret og 
sikrer effektiv og forsvarlig forvaltning, jf. Innst. 7 S (2014–2015). 

Manglende tilgjengelighet på viktige reservedeler og på kapasitet i FLO reduserer 
muligheter for trening og øving.

Økonomiregelverket slår fast at departementet er overordnet ansvarlig for at 
virksomhetens ressursbruk er kostnadseffektiv. Kostnadseffektivitet innebærer at 
man med mindre ressursbruk oppnår tilnærmet samme grad av måloppnåelse. For 
fregattene innebærer dette at eventuelle kostnadsreduksjoner ikke skal medføre 
vesentlig reduksjon i den operative evnen. 

Reservedelsforvaltningen i fregattvåpenet har på mange områder ikke vært 
kostnadseffektiv, og har i noen tilfeller medført økte driftsutgifter. Mangel på 
reservedeler og lang ledetid1 for reservedeler medfører utstrakt “kannibalisering”, det 
vil si plukking av deler fra et fartøy til et annet i påvente av nye deler. Demontering 
og montering når deler flyttes mellom fartøyene, og at deler som følge av dette 
blir skadet eller går i stykker, medfører økt administrasjon og økte kostnader. 
Reservedelsmangelen har også medført forsinkelser under vedlikehold med dertil 
påløpte ekstrakostnader. Dette medfører også at treningsutbytte reduseres uten at 
kostnadene reduseres.

Det er ulike oppfatninger av årsakene til “kannibalisering”. Forsvarsdepartementet 
mener at årsaken først og fremst er resultat av manglende planlegging av 
vedlikehold og manglende styring av reservedelsanskaffelser i FLO. FLO Maritime 
kapasiteter (MARKAP) mener at blant annet manglende reservedeler er en viktig 
årsak. Riksrevisjonen mener denne uenigheten kan gjøre det utfordrende å komme 
fram til en løsning, og uansett har både Forsvarsdepartementet og Forsvarssjefen et 
ansvar for å løse den situasjonen som har oppstått.

Ifølge Prop. 1 S (2014–2015) for Forsvarsdepartementet skal FLOs organisasjon 
tilpasses i samsvar med de struktur- og organisasjonsendringene som gjøres i  
andre deler av Forsvaret. Forsvaret har likevel i liten grad skjermet nøkkelfunksjoner 
i reservedelsforvaltningen for innsparinger i FLO. Riksrevisjonen mener at dette er 
kritikkverdig. Dette har medført svekket kapasitet og kompetanse i viktige støtte- 
funksjoner, som fører til at gjenanskaffelser og reparasjoner tar lengre tid og at rutiner 
for registrering av deler ikke etterleves. Svekket datakvalitet over lagerbeholdningen 
medfører blant annet at fregattvåpenet anskaffer materiell utenom FLO.

Riksrevisjonen mener at utfordringene i reservedelsforvaltningen er svært alvorlig.

2.3 Etterslep i vedlikeholdet av fregattene svekker operativ evne
Ifølge Prop.1 S (2014–2015) for Forsvarsdepartementet skal FLO støtte Forsvarets 
styrkeproduksjon, styrkeoppbygging og operasjoner. I Prop. 73 S (2011–2012) 
Et forsvar for vår tid heter det at hovedoppgaven til FLO blant annet er å utføre 
vedlikehold og yte forsyningstjenester for Forsvaret.

FLOs dimensjonering og manglende øving er i visse sammenhenger utfordrende. 
Det framkommer videre at det er et etterslep på vedlikeholdet av fregattene. 
Ulike deler av FLO bekrefter at det er et etterslep knyttet til fregattene som til 
Kysteskadren generelt. Det er redusert teknisk tilgjengelighet som følge av ubalanse 
over tid mellom vedlikeholdsbehovet og vedlikeholdsbudsjettet. Dette kan etter 
Riksrevisjonens vurdering innebære økte kostnader for klargjøring av fregattene.

1)  Ledetiden er tiden fra bestilling til mottak, inkludert eventuell produksjonstid.
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Riksrevisjonen mener det er et forbedringspotensial i alle ledd av 
hovedoverhalingsprosessen, fra planlegging til avslutningsfasen. Riksrevisjonen 
merker seg at Forsvaret har startet arbeidet med å analysere og forbedre prosessen.

Riksrevisjonen merker seg videre at Forsvarsdepartementet har opprettet 
Forsvarsmateriell som en ny etat i forsvarssektoren for å få kortere styringslinjer og 
tettere oppfølging av materiellforvaltningen, herunder av MARKAP.

2.4 Det er svakheter ved overordnet resultatinformasjon til departementet
Departementet skal fastsette mål, styringsparametere og resultatkrav for 
underliggende virksomheter, jf. økonomiregelverket. Resultatinformasjon skal være 
pålitelig, jf. bestemmelser om økonomistyring i staten.

Sjøforsvarets resultatrapportering til Forsvarssjefen er basert på Forsvarets 
interne begreper, som ikke nødvendigvis gjenspeiler Forsvarsdepartementets 
krav. Forsvarsdepartementet forholder seg ikke til den etatsinterne rapporteringen. 
Riksrevisjonen mener det er en vesentlig svakhet at Forsvarsdepartementet og 
Forsvaret ikke har en enhetlig begrepsbruk.

Det er ifølge Forsvarsdepartementet Forsvarssjefen som har den militærfaglige 
kompetansen og som er i posisjon til å gjøre overordnede vurderinger basert på 
aggregering av informasjon nedenfra. Forsvarsdepartementet opplyser at overordnede 
vurderinger bygger på mange ulike faktorer, hvor ulike hensyn vektes for å etablere 
et helhetlig bilde. Riksrevisjonen mener at i de tilfellene hvor høyere nivå har andre 
vurderinger om operativ evne enn det rapporteringen på lavere nivå skulle tilsi, bør 
disse som hovedregel begrunnes og synliggjøres.

3 Riksrevisjonens anbefalinger

Riksrevisjonen anbefaler at Forsvarsdepartementet

•	 forbedrer balansen mellom oppdrag og tilgjengelige ressurser i fregattvåpenet, 
både når det gjelder materiell, bemanning og kompetanse

•	 iverksetter tiltak for tilgang til reservedeler og utrustning som er nødvendig for å 
opprettholde den operative evnen som Stortinget har forutsatt

•	 iverksetter tiltak for at felles støttefunksjoner er tilstrekkelig bemannet med rett 
kompetanse, slik at disse ikke blir flaskehalser for fregattvåpenet og andre deler 
av Forsvaret

•	 initierer et arbeid for å sikre en mer enhetlig begrepsbruk og forbedret 
resultatrapportering om operativ evne i Forsvarsdepartementet og Forsvaret 
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4 Departementets oppfølging

Se Forsvarsdepartementets avgraderte brev av 28. juni 2016 om det graderte 
Dokument 3:13 og brev av 27. januar 2017 til ugradert sammendrag, jf. vedlegg. 

5 Riksrevisjonens sluttmerknad

Riksrevisjonen har ingen ytterligere merknader.  
 
Saken sendes Stortinget.

 

Vedtatt i Riksrevisjonens møte av 27. januar 2017

                   Per-Kristian Foss  Karl Eirik Schjøtt-Pedersen

Beate Heieren Hundhammer              Gunn Karin Gjul                        Arve Lønnum

        ___________________
             Jens Gunvaldsen





Vedlegg

Statsrådens svar
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