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Manglende helikopterberedskap
Forsvarsdepartementet (FD) viser til brev fra Fiskebåt av 16. oktober 2019, hvor det
etterspørres en orientering fra FD om hva som gjøres for å bedre helikopterdekningen i
kystvakta.
Alle 14 bestilte NH90 helikoptre skulle i henhold til kontrakten med Nato Helicopter Industries
(NHI) vært levert ila. 2008. NHI har dessverre ikke levert helikoptre som avtalt til Norge og en
lang rekke andre nasjoner. Dette har igjen medført forsinkelser i de operative kapasiteter
NH90 skal dekke. Videre har vedlikeholdsbehovet for NH90 helikoptrene som er levert vist
seg å være høyere enn forventet. Dette har skapt en rekke utfordringer og bidratt til mindre
operativ tilgjengelighet enn forventet.
For å bidra til økt operativ tilgjengelighet på NH90 har FD så langt satt av 700 millioner
kroner ekstra til reservedelsansanskaffelser, og Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) skal
kartlegge og vurdere ytterligere tiltak som kan bedre tilgjengeligheten på helikoptrene. Videre
gjennomfører FMA jevnlig høynivåmøter med ledelsen i NHI for å holde fokus på resterende
leveranser.
Endelige leveranser, inkludert oppgraderinger av de seks første helikoptrene, er planlagt
ferdigstilt innen utgangen av 2022. Operativ kapasitet vil gradvis bygges opp i de nærmeste
årene noe som vil forbedre beredskapen og tilstedeværelse på kystvaktfartøyene.
Rapporter fra operativt personell tilsier at NH90 helikoptrene er meget kapable og vil tilføre
Forsvaret en betydelig kapasitet når alle helikoptrene er mottatt og er fullt ut operative.
Forsvarsdepartementet forventer således en økning i operativ evne for NH90 i tiden
fremover, både for kystvakten og fregattene, som også skal tilføres NH90 helikoptre.
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