
Kort fortalt

Forsvarsministeriets økonomistyring 
af forligsmidler i perioden 2018-2023

Konklusion

Forsvarsministeriets økonomistyring giver ikke gennemsigtighed i anvendelsen af forligsmidler i perio-
den 2018-2023. Ministeriet har således ikke overblik over sammenhængen mellem fremdrift og økonomi 
i implementeringen af forsvarsforliget. Det finder Rigsrevisionen ikke tilfredsstillende. Konsekvensen er, 
at ministeriet ikke fuldt ud kan redegøre for, hvordan forligsmidlerne er anvendt, og i hvilket omfang de 
forudsatte effektiviseringer i forliget på nuværende tidspunkt er opnået. Ministeriet har i sit kasseeftersyn 
selv oplyst, at der er behov for at styrke styringen, planlægningen og implementeringen fremadrettet. 

Statsrevisorerne udtaler 
”Set i lyset af at forsvarsområdet fremadrettet står over for 
store bevillingsløft, indskærper Statsrevisorerne, at Forsvars-
ministeriet snarest muligt bør styrke økonomistyringen”.

Væsentligste resultater af undersøgelsen

• Bevillingsreglerne på Forsvarsministeriets område gi- 
ver ministeriet videre rammer til selv at kunne priorite- 
re, hvordan de tildelte bevillinger skal forvaltes, sam- 
menlignet med andre ministerier.

• Forsvarsministeriet kan – bortset fra de midler, der er 
omfattet af aktstykker – ikke redegøre for, hvordan 
ministeriet har anvendt forligsmidlerne til at løse de 
opgaver og nå de mål, som er indeholdt i forsvarsfor-
liget.

• Forsvarsministeriets forsinkelser i materielinvesterin- 
ger kan have konsekvenser i forhold til målet om at 
øge forsvarsudgifternes andel af BNP.

Baggrund og formål med undersøgelsen
Beretningen er udarbejdet på baggrund af en anmodning 
fra Statsrevisorerne i januar 2022. Baggrunden for anmod-
ningen var, at Forsvarsministeriet i november 2021 meddel- 
te forsvarsforligskredsen og offentligheden, at Forsvaret var 
nødt til at udskyde flere initiativer til næste forligsperiode. 

Forsvarsforliget giver et samlet bevillingsløft til Forsvars-
ministeriet på 12,8 mia. kr. i perioden 2018-2023. Forliget 
omfatter også effektiviseringer, der samlet udgør ca. 3,6 
mia. fordelt over forligsperioden, hvor målet er et årligt 
provenu på næsten 1 mia. kr. ved fuld indfasning i 2023. 
Forligsmidlerne skal bidrage til, at Forsvaret bl.a. kan stille 
med flere operative enheder og soldater ved udgangen af 
forligsperioden.

Forsvarsministeriet foretog i september 2022 del 1 af et 
”kasseeftersyn” af ministerområdet. Kasseeftersynet viste, 
at der var identificeret yderligere forligsinitiativer, som var 
blevet forsinket siden november 2021. Kasseeftersynet viste 
også, at der er opbygget væsentlige økonomiske udfordrin- 
ger, som påvirker Forsvarets økonomiske fundament. Mini- 
steriet har i den forbindelse bl.a. konstateret, at der er be-
hov for at styrke ministeriets koncern og særligt planlæg-
ning og implementering, tværgående styring og finansiel 
kontrol. Dette bekræftes af resultaterne i Rigsrevisionens 
undersøgelse.

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Forsvars-
ministeriets økonomistyring giver gennemsigtighed i an- 
vendelsen af forligsmidler i perioden 2018-2023.

Læs hele rapporten på www.rigsrevisionen.dk. Kontakt Rigsrevisionens 
pressechef Lisbeth Sørensen på tlf. 33 92 85 06/ls@rigsrevisionen.dk 
eller Statsrevisorernes sekretariatschef Gitte Korff på tlf. 33 37 59 85/
gitte.korff@ft.dk for yderligere information.


