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En av fjorårets viktigste reformer 
var utvidelsen av fedrekvoten i for-
eldrepenger. Dessverre er den 
utskjelt av både småbarnsfamilier 
og opposisjonspolitikere som lover 
å avvikle den om de vinner neste 
valg.

Høyre, Frp og Venstre snakker 
uriktig om SVs ønsker om tvang, 
styring og kontroll av småbarnsfa-
milier. Jeg vil gjerne redegjøre for 
det jeg ser på som de virkelige inten-
sjonene bak utvidelsen av pappa-
permisjonen. Formålet er egentlig 
ganske enkelt, nemlig ønsket om full 
likestilling mellom kvinner og menn.

Pappapermen er for det første 
viktig for kvinnene selv. De får 
mulighet til å komme raskere ut i 
arbeid, og får dermed mer makt over 
sitt eget liv. Dette gjelder spesielt 
for innvandrerkvinner. Og det er 
ikke bare den enkelte kvinne som på 
sikt tjener på reformen. Sist sommer 
hadde New York Times en sak om 
Norges rikdom. Norges økonomiske 
vekst, særlig i disse krisetider, ble 
ikke først og fremst forklart med 
oljen, men på antall kvinner i jobb. 
«Arbeidende kvinner er nøkkelen til 
Norges økonomiske framgang», kan 
man lese. Kvinner i jobb gir mer 
penger til fellesskapet og dermed 
mer velferd til oss alle.

Les hele innlegget til  
Frederick Alexander Reiersen  
på nymeninger.no

Pappapermisjon  
– et viktig steg  
for full likestilling

Vi var ikke få som 
mistenkte at dette 

flykjøpet var rigget  
– allerede fra  
tilbudsrunden.
Ragnar Johan thomas stenkjær  
i en kommentar til arne strands 
«Århundrets flybløff»

inspirert av John Berg, som i mange år 
har argumentert for at Norge heller 
burde ha valgt svenske JAS-39 Gripen 
NG som kampfly, kommer Strand med 
en rekke påstander som ikke kan stå 
uimotsagt.

For det første: Det er direkte galt at 
man endret kriteriene underveis i pro-
sessen for å tekkes en bestemt kan-
didat. Tvert i mot ble et bredt sett av 
tekniske krav satt opp før Norge sendte 
ut sin endelige forespørsel til tilby-
derne, det som heter en «request for 
binding information». Disse spesifi-
serte Norges behov for et fly som kunne 
kombinere evnen til luftforsvar, støtte 
til hær-og sjøstyrker, ha moderne og 
gode sensorer, og ha evne til å angripe 
bak fiendtlige linjer i en stridssitua-
sjon. Dette var et høyt ambisjonsnivå, 
logisk nok, fordi vi jo skulle velge vårt 
neste kampfly, ikke en ren erstatning 
for dagens F-16.

Kriteriene ble utviklet i et omfattende 
og grundig flerdepartementalt samar-
beid i perioden 2006–2008. Her var 
både politikere og embetsverk fra en 
rekke departementer og alle regje-
ringspartiene involvert. Før den ende-
lige forespørselen ble sendt, ble krite-
riene låst fast (og faktisk også fysisk 
låst ned!). Det var ingen mulighet til å 
endre på disse i ettertid, og evalue-
ringen av kandidatenes svar ble rigid 
knyttet til nettopp disse på forhånd 
definerte kriteriene. 

Da de operative egenskapene til 
Gripen og F-35 skulle analyseres og 
sammenlignes, ble flyene testet mot 
moderne våpensystemer. Dette inklu-
derte fly og luftvernsystemer som kan 
bli benyttet i våre interesseområder. 
Begrepet «scenarier» er litt misvi-
sende fordi de ikke var knyttet til spe-
sifikk geografi eller hvordan en konflikt 
kan utvikle seg. De var heller å anse 
som testløyper med stigende grad av 
kompleksitet og vanskelighet som 
begge flytypene ble utsatt for. Å snakke 
om «scenarier med angrep dypt inne 
på Kola-halvøya eller oppdrag i Iran» 
har derfor ingen ting med realitetene i 
kampflyprosessen å gjøre.

Strands andre påstand har med kost-
nadene å gjøre. Han mener at «selv et 
barn må forstå at det er galt at Gripen 
er mye dyrere enn F-35», da dette, 
stadig i følge Strand, er som «å hevde 
at Fiat er dyrere enn Mercedes-Benz». 
Nå skal ikke jeg som Strand påstå at 
Gripen ligner på noen bestemt bil. 

Den foreslåtte versjonen av Gripen 
som ble tilbudt Norge, Gripen NG, var 
en helt ny og mer avansert versjon av 
det flyet Sverige bruker i dag, og er 
foreløpig ikke produsert. Men det er 
faktisk ikke så vanskelig som Strand 

hevder å forklare at et produkt som 
produseres i noen få eksemplarer fort 
kan bli dyrere å eie enn et som produ-
seres i mange tusen eksemplarer, og der 
andre tar det aller meste av utviklings-
kostnadene. 

Utgangspunktet for kostnadsanaly-
sene var tilbudet som ble levert av pro-
dusentene. Det ble lagt svært sterk 
vekt på å behandle begge kandidatene 
likt. Det ble lagt til en rekke nasjonale 
kostnadsområder, i tråd med kravene 
om en mest mulig realistisk vudering 
av hele kostnadsbildet gjennom hele 
levetiden, men de ble lagt til likt på 
begge flytypene. 

Det var en utfordring å gjøre flytypene 
sammenlignbare i evnen til å løse ope-
rative oppdrag. Derfor fikk Gripen et 
tillegg av kostnader som ble beregnet 
til å anskaffe utstyr ut over det leve-
randørene hadde inkludert i tilbudet 
sitt, men som lå innebygget i F-35. 
Under så sammenlignbare forutset-
ninger som mulig, viste analysene at 
F-35 vil koste mindre enn Gripen både 
i anskaffelse og ikke minst i levetids-
kostnader.

Det var et omfattende materiale som 
ble vurdert i kampflyvalget. Mer enn 
1.000 spesifiserte krav ble stilt. Mer 
enn 100 eksperter ble involvert for å 
analysere data. Konsulentselskapene 
Holte Consulting og Econ Pöyry sto 
for den eksterne kvalitetssikringen. 

Hovedkonklusjonen, som står i deres 
rapport fra 2008, er som følger: 

«Evalueringen av kandidatene er 
gjennomført på en faglig og etisk for-
svarlig måte som gir tillit til at kandi-
datvurderingen er i samsvar med 
Stortingets og Regjeringens pre-
misser.»

Strands tredje påstand går på den 
politiske prosessen, der han synes det 
var mye mistenkelig hemmelighold. 
Det er riktig at både politikerne og 
andre som var involvert fram mot 
Regjeringens interne beslutning 
høsten 2008, da kandidatene ble eva-
luert mot de norske kriteriene, måtte 
gjøre dette innenfor et strengt sikker-
hetsregime. Dette var nødvendig både 
fordi saken, fram til kunngjøring av 
Regjeringens valg, var svært børssen-
sitiv. Det finnes klare prosedyrer for 
hvordan børssensitive saker hånd-
teres. 

Dessuten ønsket vi å dele informasjon 
rundt flyenes militære egenskaper som 
er av høyt gradert karakter, og derfor 
måtte en del briefer finne sted i egnede 
lokaler i Forsvarsdepartementet og 
ikke i Stortinget. Men Strand tar feil 
når han blander dette med Regjerin-
gens informasjon til Stortinget som 
organ. Den kom i ettertid, på helt 
vanlig måte, gjennom proposisjon 36 
(2008–2009), som Regjeringen la fram 
den 19. desember 2008. 

Stortinget sluttet seg så til denne 
våren 2009, med Høyres, KrFs, Ven-
stres, Arbeiderpartiets, Senterpar-
tiets og SVs stemmer. Siden det har 
Forsvarsdepartementet forhandlet 
slik Stortinget besluttet. 

I 2011 behandlet Stortinget saken 
på nytt, og ga Regjeringen tilslutning 
til forslaget om å anskaffe fire F-35 
treningsfly. Og om kort tid kommer 
Regjeringen nok en gang tilbake til 
Stortinget med status i saken, nå i 
forbindelse med ny Langtidsplan for 
Forsvaret.

NYE JAGERFLY: Dagsavisens sjefredaktør Arne Strand går den 25. februar 
langt i å påstå at «eksperter fusket og manipulerte» da Norge valgte F-35 
som nytt kampfly i 2008. Lite kunne være lengre fra sannheten. 

Ingen flybløff!

Under så sammenlignbare forutsetninger som mulig, viste analysene at f-35 vil 
koste mindre enn Gripen både i anskaffelse og ikke minst i levetidskostnader, 
skriver forsvarsministeren.  foto: sCanPIX/aP/Us aIR foRCe

«Det er direkte galt 
at man endret 
kriteriene under-
veis i prosessen for 
å tekkes en bestemt 
kandidat.»

esPen BaRth eIDe
forsvarsminister 
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