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Statsrevisorernes bemærkning

BERETNING OM FORSVARSMINISTERIETS EFFEKTIVISERINGER
føge en potsk fte p forsvrsomrdet for 2013-2017 sk Forsvrsmnsterets
bevnger øbende reduceres ved t gennemføre effektvsernger, der smet set
sk gve et fst rgt provenu p 2,4 m. kr., nr det er fudt ndfset  2017. Effektvserngerne sk opns, uden t Forsvrets opertve kpcteter (dvs. persone,
nt opertonskre skbe, fy, enheder  Hæren mv.) bver reduceret. Effektvserngerne betyder, t Forsvrets støttefunktoner reducerer deres omkostnnger, smtdg med t de fortst everer vrer og ydeser  det omfng og den kvtet, som er
nødvendg for t oprethode Forsvrets opertve kpcteter.
Forsvrsmnsteret hr kke reduceret omkostnngerne for ndkøbsprogrmmet som
forudst  2013 og 2014, men hr opnet met  2015. mdertd er c. 200 mo. kr.
f omkostnngsreduktonen for 2015 opnet som føge f en gerredukton og kke
en effektvserng. Herefter mnger mnsteret t resere effektvsernger for c.
225 mo. kr., som sk ndhentes  resten f forgsperoden  2016-2017.
Sttsrevsorerne fnder det utfredsstende, t Forsvrsmnsteret hr hft en
mngefud styrng f og opføgnng p effektvserngsnttverne. Sttsrevsorerne krtserer, t Forsvrsmnsteret kke hr kendskb t, om effektvserngerne kn gennemføres, uden t de opertve kpcteter reduceres.
Sttsrevsorerne sk pege p rskoen for:
•

At Forsvaret ikke når de forudsatte effektiviseringsmål inden udgangen af 2017.

•

At Forsvaret ikke kan leve op til forudsætningen om, at de kommende nye kampfly skal finansieres gennem effektiviseringer inden for Forsvarets egne økonomi-

•

ske rammer.
At de realiserede omkostningsreduktioner på materielvedligehold skyldes falden-

•

de aktiviteter og vedligeholdelseskapacitet frem for egentlige effektiviseringer.
At Forsvarets omkostningsreduktioner har påvirket Hærens materielsituation med
negativ konsekvens for uddannelse og beredskab. Det kan medføre en risiko for,
at Danmark ikke kan leve op til sin forpligtelse til at deltage med en fuldt uddannet reaktionsgruppe på det høje beredskab til NATO i 2017.

STATSREVISORERNE,
den 14. september 2016
Peder Lrsen
Henrk Thorup
Kus Frndsen
Lennrt Dmsbo-Andersen
Lrs Brfoed
Søren Gde
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Rgsrevsonen hr sev tget nttv t denne undersøgese og fgver derfor beretnngen t Sttsrevsorerne  henhod t § 17, stk. 2,  rgsrevsoroven, f. ovbekendtgørese nr. 101 f 19. nur 2012.
Beretnngen vedrører fnnsovens § 12. Forsvrsmnsteret.
 undersøgesesperoden hr der været føgende mnstre:
Nck Hækkerup: oktober 2011 - ugust 2013
Nco Wmmen: ugust 2013 - un 2015
Cr Host: un 2015 - september 2015
Peter Chrstensen: september 2015 Beretnngen hr  udkst været foregt Forsvrsmnsteret, hvs bemærknnger er fspeet  beretnngen.
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1. Introduktion og
konklusion
D forgsften bev ndget 
2012, vr Forsvrsmnsteret orgnseret sedes, t Forsvrskommndoen under deprtementet vr øverste myndghed
for e underggende enheder.

1.1.

FORMÅL OG KONKLUSION

1. Denne beretnng hnder om Forsvrsmnsterets styrng f de effektvserngsnttver, der er ndehodt  forsvrsforget Afte p forsvrsomrdet 2013-2017.
Forsvrsforget ndehoder en øbende redukton f Forsvrsmnsterets bevnger  peroden 2013-2017. Bevngsreduktonen forudsætter, t Forsvrsmnsteret gennemfører

Den 1. oktober 2014 bev orgnstonen ændret, og Forsvrskommndoen bev nedgt. 
stedet etberedes Værnsfæes Forsvrskommndo (VFK),
Forsvrsmnsterets Mtereog ndkøbsstyrese (FM), Forsvrsmnsterets Personesty-

effektvsernger, der smet set sk gve et fst rgt provenu p 2,4 m. kr. ved fud ndfsnng  2017. Effektvserngerne sk opns gennem en række effektvserngsnttver

rese, Forsvrsmnsterets Regn-

nden for Forsvrets støttestruktur, fx Forsvrets ndkøb, mterevedgehod, ger og ogstk, smt ændrnger  Forsvrets øn- og nsættesesforhod mv. Det er et centrt ee-

sterets Eendomsstyrese. De-

ment  forsvrsforget, t Forsvrsmnsteret hr forpgtet sg t t gennemføre effektvserngerne uden t reducere de opertve kpcteter, som Forsvret kn ste t rdghed  nton eer nternton smmenhæng. Effektvserngernes omfng og de ndbyrdes fhænggheder, der er  Forsvrets opgveøsnng, gør mpementerngen f effektvserngerne t en kompeks opgve, der ster store krv t Forsvrsmnsterets styrng f
effektvserngerne.

skbsstyrese og Forsvrsmnprtementet overtog desuden
en række medrbedere fr den
nedgte Forsvrskommndo.
 undersøgesen henvser betegnesen Forsvret t de 5 styreser nk. e underggende myndgheder.
FM hvde ved forgsftens

Det fremgr f fnnsovens § 12, t forsvrsforget ndgr som en de f Forsvrets be-

ndgese nsvret for Forsv-

vngsforudsætnnger. Forsvrsforget ndgr dermed som en de f Foketngets besutnngsgrundg ved vedtgesen f fnnsoven.

rets Hovedværksteder. Forsv-

 Afte om nskffese f nye kmpfy fr den 9. un 2016 er det fstgt, t Forsvret sk
fnnsere de kommende nye kmpfy nden for egne økonomske rmmer, b.. gennem
ydergere effektvsernger fr 2018. Udgngspunktet er, t ogs dsse nye effektvsernger sk opns, uden t Forsvrets opertve kpcteter bver reduceret.

rets Hovedværksteder overgk
pr. 1. nur 2015 t VFK. VFK
hr sedes herefter et øget nsvr for t gennemføre mterevedgehod, det FM fortst
hr det overordnede nsvr for
mterevedgehod.
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2. Formet med beretnngen er t vurdere, om Forsvrsmnsteret hr etberet en tfredsstende styrng f forsvrsforgets effektvserngsnttver.
V hr for det første undersøgt, om deprtementet hr skret, t der er etberet en tfredsstende styrngsrmme for Forsvrets gennemførese f effektvserngsnttverne, som
b.. ndehoder forud fstgte og reevnte metoder, som er nødvendge for t kunne føge effektvserngerne. V ægger her t grund, t Forsvrsmnsteret sk kunne sndsynggøre, t forsvrsforgets effektvsernger bver gennemført  overensstemmese med
forgets forudsætnng om, t de opertve kpcteter kke m reduceres.
For det ndet hr v gennemget 2 f forsvrsforgets centre effektvserngsnttver
for t undersøge, om Forsvret hr gennemført en tfredsstende styrng, herunder om Forsvret ved udgngen f 2015 kn sndsynggøre, t de fststte effektvserngsm er
opnet for de 2 nttver.

KONKLUSION
Det er Rgsrevsonens vurderng, t Forsvrsmnsterets styrng f forsvrsforgets effektvserngsnttver kke er tfredsstende, d mnsteret kke ved, om effektvserngerne bver gennemført, uden t de opertve kpcteter reduceres. Dette vr en væsentg
forudsætnng  forsvrsforget for 2013-2017.
Forsvrsmnsterets bevng er reduceret  overensstemmese med forsvrsforget, og
mnsteret gennemførte  2013 en række budgetreduktoner  Forsvrets ferrge budgetter for peroden 2013-2017. Deprtementet hr mdertd kke skret, hverken centrt eer decentrt, t der bev fstst rmmer for styrngen f effektvserngsnttverne. Undersøgesen vser desuden, t deprtementets opføgnngsprocedurer er mngefude. Forsvrsmnsteret hr dermed kke mughed for t vurdere, om Forsvrets omkostnngsreduktoner hr konsekvenser for Forsvrets opertve kpcteter. Forsvrsmnsteret hr
opyst, t den generee styrng  mnsteret er bseret p en decentrseret mode, og t
ndfsnngen f forsvrsforgets effektvsernger er forbundet med en vs uskkerhed p
grund f nttvernes størrese og kompekstet. Det er Rgsrevsonens vurderng, t det
unset styrngsmodeen fortst er deprtementets nsvr t skre, t der bver fstst en
styrngsrmme, der skrer en smet koordnerng og   væsentghed sndsynggør, t effektvserngerne gennemføres  overensstemmese med forsvrsforget.
Rgsrevsonens gennemgng f 2 centre effektvserngsnttver (FM’s ndkøb – ktegorprogm og VFK’s Mterevedgehod) vser, t Forsvret hr nvendt en uens og mngefud prkss  styrngen og regstrerngen f resutterne f effektvserngsnttverne. Forsvrets myndgheder hr opstet økonomske m for nttverne. For ndkøb – ktegorprogmmet hr FM fstgt en økonomsk styrng, bsene og en reevnt opgøresesmetode, der gør det mugt t vurdere gennemføresen f effektvserngerne. Dette er
dog kke tfædet for Mterevedgehod under VFK, hvor styrngen er mngefud.
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Rgsrevsonen vurderer, t der er rsko for, t Forsvret kke nr de forudstte effektvserngsm for de 2 nttver nden udgngen f forgsperoden  2017.  opgøresen for 2015
hr FM sedes medtget en gerredukton p 200 mo. kr., der kke er udtryk for en opnet effektvserng. Effektvserngsmet for 2015 er sedes kke net. P grund f en mngefud styrng hr det kke været mugt t vurdere, om nttvet Mterevedgehod under VFK hr opnet de forudstte effektvserngsm. Rgsrevsonen hr desuden fundet
ndktoner p, t omkostnngsreduktoner nden for mterevedgehod kke bver gennemført fudt ud.
Endeg vser undersøgesen, t Forsvrets mterestuton hr medført udfordrnger for
Forsvrets opertve kpcteter  2015. Forsvret hr kke vden om, hvorvdt der er smmenhæng meem effektvserngsnttverne og Forsvrets udfordrnger nden for Hærens
uddnnese og beredskb.
Med ften om nskffese f nye kmpfy er det fstgt, t Forsvret sk gennemføre
ydergere effektvsernger fr 2018. Hvs dsse effektvsernger sk gennemføres uden
rsko for, t Forsvrets opertve kpcteter reduceres, er det het centrt, t Forsvrsmnsteret fr etberet en bedre styrng f og opføgnng p Forsvrets gennemførese f effektvserngsnttver.

1.2.

BAGGRUND

3. Den 30. november 2012 ndgk et fert  Foketnget (bestende f Socdemokrterne,
Rdke Venstre, Socstsk Fokeprt, Venstre, Dnsk Fokeprt, Lber Ance og Det
Konservtve Fokeprt) et nyt forsvrsforg – Afte p forsvrsomrdet 2013-2017. Som
en de f ften fk Forsvrsmnsteret t opgve t effektvsere Forsvrets støttestruktur og tpsse øn- og nsættesesforhod t den generee sttsge prkss.
V hr sev tget nttv t undersøgesen  m 2016, ford vores øbende revson f Forsvrsmnsteret for 2015 ndkerede, t der vr mnger  Forsvrsmnsterets styrng f
forsvrsforgets effektvsernger. Rgsrevsonens rpport fr den øbende revson hr været foregt Forsvrsmnsteret  hørng.

Effektiviseringsinitiativer

4. Grundget for forgskredsens besutnng om effektvsernger vr en række budgetnyser f Forsvret, som bev gennemført f Udvget for nyser f Forsvret  peroden
2010-2012. Repræsentnter fr Forsvrsmnsteret, Fnnsmnsteret og den dværende
Forsvrskommndo detog  udvget.
Udvget pegede p et væsentgt effektvserngspotente, som kunne reseres gennem
12 nttver, der e vedrører Forsvrets støttestruktur. De 12 nttver bev vedtget
med forgsften  november 2012, f. boks 1.

3
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BOKS 1

FORSVARSFORLGETS EFFEKTVSERNGSKRAV FOR FORSVARETS
STØTTESTRUKTUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Indkøb – kategoriprogram (754 mio. kr.)
Lagerbeholdning – indkøbsreduktion (101 mio. kr.)
Lagerbeholdning – engangsprovenuer (35 mio. kr.)
Lager og logistik (105 mio. kr.)
Materielvedligehold (198 mio. kr.)
HR-opgaver og administration (216 mio. kr.)
Sundhedsydelser (92 mio. kr.)
Ansættelses- og kontraktformer (78 mio. kr.)
Aflønning under uddannelse (290 mio. kr.)
Lønudvikling og faste tillæg (187 mio. kr.)
Arbejdstid og midlertidig tjeneste (258 mio. kr.)
Særlige fastholdelsestillæg (164 mio. kr.)

Note: Beøbene vser effektvserngskrvene ved forgets fude ndfsnng  2017.
Kde: Afte p forsvrsomrdet 2013-2017.

Effektvserngsnttverne sgter b.. mod t konsodere strukturen ved t sme funktoner p færre okteter og forbedre kpctetsudnyttesen for enkete omrder. Noge
f nttverne hr krkter f engngsbespreser, fx Lgerbehodnng – engngsprovenuer, mens ndre nttver omftter kompekse tpsnnger  Forsvrets støttestruktur,
fx Mterevedgehod, som sk bdrge t egentge effektvsernger. Forsvrsforget
gver Forsvrsmnsteret mughed for t foretge usternger meem de enkete nttvers effektvserngsprovenuer, d det er vnskegt t estmere, præcs hvor meget og hvor
hurtgt Forsvret kn effektvsere p de enkete omrder. Uskkerhederne  ndfsnngsperoden berører dog kke det vrge provenu ved fud ndfsnng.

Forligsaftalens effektiviseringer

Det fremgr f regerngsgrund-

5. Tbe 1 vser de smede rge effektvsernger, som Forsvrsmnsteret sk resere
som føge f forgsften.

get Et Dnmrk, der str smmen fr oktober 2011, t ”regerngen fsthoder besutnngen
om t reducere forsvrsudgfterne som foreset f den fo-

TABEL 1

ÅRLGE EFFEKTVSERNGSKRAV  FORLGSPERODEN 2013-2017

regende regerng og v snrest
tge kontkt t forsvrsforgets
prter med henbk p t opn
enghed om en udmøntnng og
grdvs ndfsnng f bespreserne strtende erede fr
2013”.

2013

2014

2015

2016

2017

984 mo. kr.

1.640 mo. kr.

2.071 mo. kr.

2.221 mo. kr.

2.428 mo. kr.

Kde: Afte p forsvrsomrdet 2013-2017.
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Det fremgr f tbe 1, t Forsvret med ften skue effektvsere for 984 mo. kr.  2013
stgende t godt 2,4 m. kr.  2017. Effektvserngsttgene sk ses  smmenhæng med
den dværende regerngs besutnng om t reducere udgfterne t Forsvret grdvst fr
2013. Forsvrsmnsterets bevnger er som føge f effektvserngskrvene øbende bevet reduceret, før Forsvret  prkss hr hft mughed for t resere de pgædende rs
effektvsernger.  tæg t de 2,4 m. kr., som Forsvret sk effektvsere for  2017, sk
Forsvret ogs gennemføre ndre bespreser, hvormed den smede bevngsredukton
 2017 er p c. 2,7 m. kr. D Forsvrets smede bevng  2012 vr c. 20,8 m. kr., v
der ved fud ndfsnng  2017 bve te om en bevngsredukton p c. 13 %.
6. Af forgsften fremgr det, t ”effektvserngerne og tpsnngerne gennemføres,
uden t der reduceres  de opertve kpcteter, som Forsvret kn ste t rdghed  nton eer nternton smmenhæng”.  denne undersøgese forsts de opertve kpcteter som Forsvrets evne t t øse pgte opgver. Forsvrsmnsteret hr opyst, t
der kke er sket en redukton f de opertve kpcteter, som omtes  forsvrsforget
(dvs. nt skbe, fy, enheder  Hæren mv.). Mnsteret hr vdere nført, t det er vgtgt
t understrege, t nr evnen t t ”øse pgte opgver” omtes, medfører det kke, t e
kn øse e opgver t enhver td. Beredskbskrv og prorterng v være forskeg fhængg f ktue stuton og opgve for de enkete enheder og kpcteter. Rgsrevsonen sk bemærke, t de opertve kpcteter kke kun er mtere ssom nt skbe og
fy, d de opertve enheder ogs er fhængge f tstrækkegt og vekvfceret persone og vefungerende støttefunktoner for t kunne øse deres opgver, fx t de rette vrer
er t rdghed, og t beskdget mtere bver repreret. Rgsrevsonen forudsætter kke,
t Forsvret sk oppebære kpcteter t, t e enheder sk kunne øse e opgver
smtdg. Efter Rgsrevsonens vurderng er det dog grundæggende, t Forsvrsmnsterets styrng er trettegt, s mnsteret kn sndsynggøre effektvserngsnttvernes
betydnng  forhod t de opertve kpcteter.
7. At der sker en effektvserng betyder  denne undersøgese, t Forsvrets støttefunktoner reducerer deres omkostnnger  tkt med bevngsreduktonerne og stdg everer vrer og ydeser  det omfng og  den kvtet, som er nødvendg for t oprethode Forsvrets
opertve kpcteter. En effektvserng er dermed kke en besprese, hvor produktonens
omfng og kvtet fder som en konsekvens f omkostnngsreduktonerne.
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1.3.

REVISIONSKRITERIER, METODE OG AFGRÆNSNING

Revisionskriterier

8. Undersøgesens revsonskrterer tger udgngspunkt  forgsftens formuernger om,
t der sk opns fststte, rge effektvserngsprovenuer, uden t der reduceres  de
opertve kpcteter. Forsvrsforget er vedtget f Foketnget og ndgr herudover  bevngsforudsætnngerne for mnsteret.
9. V ægger t grund, t Forsvrsmnsteret sk kunne sndsynggøre, t forsvrsforgets
effektvsernger er gennemført  overensstemmese med forgets forudsætnng om, t de
opertve kpcteter kke m reduceres. V hr derfor for det første undersøgt, om deprtementet hr skret, t der er etberet en tfredsstende styrngsrmme for Forsvrets
gennemførese f effektvserngsnttverne, herunder om rmmen b.. ndehoder forud
fstgte og reevnte metoder, som er nødvendge for t kunne føge effektvserngerne.
For det ndet hr v gennemget 2 f forsvrsforgets centre effektvserngsnttver
for t undersøge, om Forsvret hr gennemført en tfredsstende styrng, herunder om Forsvret ved udgngen f 2015 kn sndsynggøre, t de fststte m for effektvsernger
er opnet for de 2 nttver.

Metode

10. Undersøgesen er bseret p gennemgng f skrftgt mtere fr Forsvrsmnsteret  form f b.. forgsften, busnesscses, værksættesesdrektver, edesesnformton og frpporternger. Derudover hr v hodt møder med reevnte medrbedere fr
Forsvrsmnsterets deprtement, FM smt VFK, herunder Forsvrets Hovedværksteder
smt Hærstben, som hr nsvret for Hærens Frontnevedgehod.
For t vurdere, om Forsvret ndt nu hr opnet de forudstte provenuer for nttvet Mterevedgehod, hr v sev foretget en nyse ud fr budget- og regnskbsopysnnger
fr Forsvret. Det dreer sg om udvkngen  omkostnnger hos Forsvrets Hovedværksteder  peroden for 2013-2015 smt hovedværkstedernes prognose for 2016 og for 2017.
Revsonen er udført  overensstemmese med god offentg revsonsskk, som er bseret
p de grundæggende revsonsprncpper  rgsrevsonernes nterntone stndrder
(SAA 100-999).

Afgrænsning

11. V hr  undersøgesen udvgt de væsentgste eementer fr 2 f de 12 nttver som
cses for Forsvrsmnsterets styrng f effektvserngerne. De 2 udvgte nttver er
FM’s ndkøb – ktegorprogrm (herefter ndkøbsprogrmmet) og VFK’s Mterevedgehod.
nttverne er økonomsk væsentge og udgør tsmmen 28 % f det smede forudstte effektvserngsprovenu for de 12 nttver. Derudover vedrører nttverne omrder,
der hr stor ndfydese p Forsvrets opertve kpctet, nemg ndkøb f vrer og ydeser smt reprton og vedgehod f Forsvrets mtere.
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Fgur 1 vser ndfsnngen f det smede effektvserngskrv  forgsperoden smt ndfsnng f de 2 udvgte nttver.

FIGUR 1

NDFASNNG AF EFFEKTVSERNGSKRAV  FORLGSPERODEN
2013-2017
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Kilde: Aftale på forsvarsområdet 2013-2017.

Fguren vser, t effektvserngskrvene er stgende frem mod 2017.
For ndkøbsprogrmmet hr v vgt t undersøge ndstser vedrørende FM, som økonomsk
er de væsentgste ndstser. For nttvet Mterevedgehod hr v vgt t undersøge
hovedværkstederne og ndstser vedrørende Hærens 3. Vedgehodesesbton under
Frontnevedgehod. Søværnets og Fyvevbenets Frontnevedgehod ndgr dermed kke  undersøgesen.
12. Undersøgesen vedrører peroden 2013-2015, det 2013 er første r med effektvserngskrv, mens 2015 er seneste fsuttede r med effektvsernger under forgets nttver. Hvor det er reevnt, nddrger v geedes Forsvrets prognosen for 2016 og for 2017.
Undersøgesen vedrører ene peroden efter vedtgesen f forsvrsforget, og v hr derfor kke undersøgt Forsvrsmnsterets forudgende rbede og nyser, der hr edt frem
t forsvrsforget.
13.  bg 1 er undersøgesesmetoden uddybet, mens bg 2 ndehoder en ordste, der forkrer udvgte ord og begreber.
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2. Forsvarsministeriets
styring af forsvarsforligets
effektiviseringer
14. Dette kpte hnder om Forsvrsmnsterets styrng f de effektvserngsnttver,
der ndgr  Afte p forsvrsomrdet 2013-2017.  kptet behnder v deprtements
overordnede styrng og øbende opføgnng p Forsvrets pnægnng og gennemførese
f forsvrsforgets effektvserngsnttver. Dernæst behnder v Forsvrets gennemførese f de 2 udvgte effektvserngsnttver – ndkøbsprogrmmet og Mterevedgehod.

2.1. DEPARTEMENTETS STYRING AF FORSVARSFORLIGETS EFFEKTIVISERINGER
15. V hr undersøgt, om Forsvrsmnsterets deprtement hr skret, t der er etberet
en tfredsstende styrngsrmme, der skrer, t Forsvret gennemfører forsvrsforgets
effektvsernger uden t reducere de opertve kpcteter. V hr gt t grund, t deprtementet hr det overordnede nsvr for, t effektvserngsnttverne bver gennemført p et opyst og gennemsgtgt grundg. Det er deprtementets nsvr, t der er fstst en styrngsrmme, der gør det mugt for Forsvrsmnsteret t gennemføre nttverne, og som   væsentghed kn sndsynggøre, t effektvserngerne gennemføres  overensstemmese med forsvrsforget.
16. Forsvrsmnsterets overordnede proces  forbndese med pnægnng og gennemførese f effektvserngsnttverne er nddet  3 fser, f. fgur 2.

FORSVARSMNSTERETS STYRNG AF FORSVARSFORLGETS EFFEKTVSERNGER

FIGUR 2

FORSVARSMNSTERETS OVERORDNEDE PROCES FOR GENNEMFØRELSE AF EFFEKTVSERNGSNTATVERNE

Aftale på
forsvarsområdet
2013-2017

Planlægningsfase –
de overordnede rammer
og indholdet i de
enkelte initiativer
udarbejdes

Implementeringsfase –
reducering af budgetter
og iværksættelse af
effektiviseringsinitiativerne i de berørte
myndigheder

Kde: Rgsrevsonen p bggrund f opysnnger fr Forsvrsmnsteret.

Det fremgr f fgur 2, t Forsvrsmnsterets overordnede proces for gennemførese f effektvserngsnttverne er opdet  3 fser: pnægnngsfsen, mpementerngsfsen
og drftsfsen.
17. V hr undersøgt, om deprtementet hr skret, t der er etberet en styrngsrmme,
der ndehoder:
•

mål og opgørelsesmetoder for effektiviseringsinitiativerne, der gør det muligt at sandsynliggøre, om Forsvaret opnår effektiviseringer, uden at de operative kapaciteter reduceres

•

en opfølgningsprocedure, hvor departementet løbende overvåger og sikrer, at Forsvaret
gennemfører effektiviseringsinitiativerne som planlagt.

Departementets styringsramme for effektiviseringerne

18. Vores undersøgese hr vst, t deprtementet fr 2013 reducerede de berørte myndgheders ferrge budgetter for peroden 2013-2017 som føge f forsvrsforgets effektvserngskrv. Forud for dette gennemførte mnsteret en konsoderng f grundget for
den smede redukton p 2,7 m. kr. og udsendte mpementerngsdrektver t de berørte myndgheder, som herefter udrbedede pner og busnesscses for, hvordn de ve
gennemføre effektvserngsnttverne. Deprtementet udsendte p det grundg skdte værksættesesdrektver, der pgde enhederne t gennemføre de ftte effektvserngsnttver.
19. Forsvrsmnsteret hr opyst, t der vr kort td t t pnægge, hvordn effektvserngsnttverne skue gennemføres, fr forget fore  november 2012, t de første effektvsernger skue opns  2013. Mnsteret hr desuden opyst, t mpementerngen
f forsvrsforgets effektvsernger hr været en omfttende opgve, og t der  et mpementerngsrbede f denne størrese og kompekstet m forventes noge uskkerheder. 
forsvrsforget er tsvrende ngvet, t ndfsnngen f effektvserngsttgene er forbundet med en vs uskkerhed p grund f proekternes størrese og kompekstet, og t ndfsnngen f effektvserngsttgene derfor v kunne komme t t fvge fr forsvrsforgets estmter.

Driftsfase
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20. Rgsrevsonen kn konsttere, t deprtementet ved pnægnngen f nttverne
hr tget en række ttg, som er hensgtsmæssge  forhod t den overordnede styrng f
Forsvrsmnsterets budgetter og  forhod t t gennemføre tpsnnger f persone, mtere og bygnnger. Deprtementet hr  forbndese med pnægnngsfsen  2013 ogs
foretget korrgerende ttg  forhod t noge f effektvserngsnttverne og hr værkst supperende nttver for t dække nd, fx  de tfæde, hvor Forsvrsmnsteret kke
forventede t kunne reducere sne omkostnnger  smme størresesorden, som forsvrsforget gde op t.
Vores gennemgng hr mdertd vst, t Forsvrsmnsterets styrngsrmme er mngefud  forhod t t skre, t deprtementet kn vurdere, om de gennemførte budgetreduktoner og tpsnnger ogs medfører effektvsernger, som kke reducerer de opertve kpcteter.
21. Den generee styrng  Forsvrsmnsteret bserer sg p en decentrseret ønsumsstyrng og orgnstonsstyrng. Deprtementet hr derfor ogs bseret gennemføresen
f forsvrsforgets effektvserngsttg p en decentr styrngsmode, hvor deprtementet efter pnægnngsfsen hr overdt nsvret for gennemføresen f de enkete effektvserngsnttver t de berørte myndgheder.
Rgsrevsonen fnder, t en decentr styrngsmode er et hensgtsmæssgt udgngspunkt
 forhod t økonomstyrngen f en koncern f Forsvrsmnsterets størrese. Rgsrevsonen vurderer dog smtdg, t forudsætnngen om t gennemføre forsvrsforgets effektvsernger uden t reducere de opertve kpcteter er s centr, t deprtementet burde hve skret, t der bev etberet en styrngsrmme for effektvserngerne, s mnsteret efterføgende kn sndsynggøre, t mnsteret ever op t forgets ntentoner om t
opn effektvsernger, uden t dsse reducerer de opertve kpcteter.
Rgsrevsonen nser det derfor for nødvendgt, t Forsvrsmnsterets styrngsrmme skrer, t myndghederne opster reevnte m og opgøresesmetoder for t kunne sndsynggøre opnede effektvsernger. Det omftter fx m og bsenes, der kober resurser og
produktonsomfng og gør det mugt t smmengne stutonen, før et effektvserngsnttv bev værkst, med stutonen p et gvet tdspunkt under og efter gennemføresen f nttvet. P omrder, hvor det kke er mugt t kvntfcere effektvserngsm,
kn styrngsrmmen  stedet omftte kvttve effektvserngsm/-ndktorer og nyser f stutonen før, under og efter.
Hert kommer, t en fæes styrngsrmme for effektvserngsnttverne gver mnsteret mughed for t koordnere meem de enkete nttver og ustere  forhod t effektvserngernes vrknng p Forsvrets opertve kpcteter.
22. Vores gennemgng hr vst, t deprtementet kke hr skret, t der er bevet opstet
m og bsenes for effektvsernger, hvor det er reevnt, smtdg med t deprtementet kke  e væsentge tfæde hr skret et dtgrundg, som gør det mugt t beregne reevnte nøget for produktvtet og effektvtet.
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Hert kommer, t deprtementet kke hr skret, t Forsvret hr nyseret smmenhængene meem effektvserngsnttverne og de opertve kerneopgver smt opstet centre mepunkter for fx t kunne vurdere, om effektvserngsnttverne fr utsgtede
konsekvenser for støttefunktonernes evne t t evere vrer og ydeser  det omfng og 
den kvtet, der er nødvendg for t oprethode Forsvrets opertve kpcteter. Det kunne fx være nøget og vurdernger f smmenhænge meem effektvserngsnttvet
Mterevedgehod og den opertve rdghed over mtere.
Gennemgngen hr desuden vst, t deprtementet kke hr udmedt en rmme for effektvserngsnttverne, der gør det mugt t fgrænse og vurdere, om omkostnngerne reduceres, som det vr pngt. Deprtementet hr sedes kke mughed for t vurdere, om
budgetreduktonerne hos de berørte myndgheder ogs medfører, t omkostnnger fktsk
fder bort, eer om noge omkostnnger ene fyttes t ndre dee f Forsvret eer udskydes t senere r.
Forsvrsmnsteret nerkender, t der kke er opstet en sdn styrngsrmme, og t en
sdn rmme  teoren kn opstes. Det er smtdg mnsterets vurderng, t det er tvvsomt, om det er prktsk mugt t etbere mbre, entydge KP’er (key performnce ndctors) p effekten f des det enkete nttv, des effekten f smspet meem nttverne  forhod t de opertve kpcteter. Det skydes b.. ntet f effektvserngsnttver med derthørende underopdeng  denttver smt kompeksteten  Forsvrets opgveøsnng.
Rgsrevsonen er eng , t etberngen f en dækkende styrngsrmme for forsvrsforgets nttver er en opgve, der ster betydege krv t Forsvrsmnsteret, og t det kke  e tfæde er mugt t etbere kvntttve m og bsenes. Det er mdertd væsentgt, t mnsteret hr et grundg for t kunne sndsynggøre, om Forsvret smet
set nr de fstgte effektvsernger, og t dsse kke reducerer de opertve kpcteter.
Hvor det p væsentge omrder kke er mugt t foretge en kvntttv mng f effektvserngsnttvernes konsekvenser, bør mnsteret nvende kvttve ndktorer og
nyser, der kn sndsynggøre, t effektvserngerne gennemføres som forudst.
Det er Rgsrevsonens vurderng, t de mngende rmmer hr betydet, t Forsvret kke
kn fgrænse og vurdere, om Forsvret opnr effektvsernger, som kke reducerer de opertve kpcteter.

Departementets opfølgning på Forsvarets gennemførelse af effektiviseringsinitiativerne

23. Deprtementet hr fugt smet op p myndghedernes budgetoverhodese og opgveøsnng. Herudover modtger deprtementet nformton  forbndese med Forsvrsmnsterets mnedge edesesnformton, styresernes rsberetnnger og deprtementets
opføgnng p styresernes m- og resuttpner, som føger Modernserngsstyresens
veednnger herfor. Deprtementet hr opyst, t denne nformton muggør, t deprtementet – nden for den etberede styrngsmode  Forsvrsmnsteret – øbende kn vur-

dere behovet for t foretge korrgerende hndnger med henbk p t skre ndfrese f
det smede provenu, gesom den opertve opgveøsnng b.. føges p smme mde.
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Vores undersøgese hr mdertd vst, t deprtementets opføgnngsprocedure kke gver
deprtementet mughed for øbende t overvge og skre, t Forsvret gennemfører effektvserngerne som forudst efter overgngen t drftsfsen. Deprtementet hr fx kke
etberet et øbende, smet overbk over sttus for effektvserngerne. Deprtementet
hr endvdere kke trettegt opføgnngen, s deprtementet kn vurdere smmenhænge
meem effektvserngsnttverne og Forsvrets opertve kpcteter  drftsfsen. Der
er sedes kke skret en smet opføgnng p nttverne, som gør, t deprtementet kn
grbe nd og foretge ændrnger øbende, hvs effektvserngsnttverne kke ever op t
det forventede eer hr utsgtede opertve konsekvenser.
24. Som ed  den mndege m- og resuttstyrng for 2015 hr deprtementet øbende
fugt op p opnede effektvserngsprovenuer for ndkøbsprogrmmet. Deprtementets opføgnng p progrmmet hr kke omfttet vurdernger  forhod t ndktorer p, om mpementerngen f effektvserngsnttvet hr konsekvenser for Forsvrets kerneopgver.
25. For Mterevedgehod hr deprtementets opføgnng  øbet f 2015 hft fokus p
mpementerngen f nye ttg og p budgetreduktoner, der b.. vedrører et nyt drftscenter for vedgehodese f hekoptere og en eventue smmenægnng f vedgehodesesstrukturen. Herudover føger deprtementet op p Mterevedgehod  forbndese med
tsynet med VFK’s økonomske rmmer og opgveøsnng. Deprtementets opføgnng vedrører de generee økonomske rmmer for udvgte dee f VFK. V den mnedge edesesrpporterng føger deprtementet endvdere op p, om mterekpcteterne stes
t rdghed fr FM t VFK. Deprtementets opføgnng omftter kke, om der sker effektvsernger f Mterevedgehod som forudst.
Forsvrsmnsteret hr opyst, t deprtementet hr fugt op p et resuttm for hovedværkstedernes kpctetsudnyttese. Resuttmet vser,  hvket omfng hovedværkstedernes resurser nvendes p kunderettede opgver  forhod t nterne opgver som fx dmnstrton og møder. Rgsrevsonen vurderer, t dette er en reevnt ndktor for resurseudnyttesen, men t resuttmet kke er tstrækkegt t t føge vrknngen f de gennemførte effektvsernger. Resuttmet vser kke, om hovedværkstederne er  stnd t
t reprere og krgøre mtere  smme omfng og kvtet som tdgere, men med et mndre resurseforbrug – dvs. t resuttmet kke vser, om hovedværkstederne hr effektvseret.
26. Forsvrsmnsteret hr vedkendt, t der kke foretges en øbende og systemtsk opføgnng p effektvserngerne efter overgngen t drftsfsen, gesom deprtementet
kke ver en særskt vurderng f Forsvrets opertve kpcteter  forhod t gennemførte effektvsernger efter overgngen t drftsfsen. Det er dog smtdg mnsterets vurderng, t den nuværende styrngsmode  mnsteret er rmeg. Ansvret for effektvserngerne  drftsfsen er her gt ud t de enkete styreseschefer, som smtdg forventes
t gøre brug f de mndege kommunktonskner meem deprtement og styrese,
hvs styresen vurderer, t der opstr probemer med gennemføresen f effektvserngerne.
Rgsrevsonen er eng , t de enkete styreseschefer sk orentere deprtementet, hvs de
vurderer, t der er opstet probemer med gennemføresen f effektvserngerne  drftsfsen. Rgsrevsonen sk dog smtdg bemærke, t deprtementet kke hr skret, t der
bev etberet en styrngsrmme, der gør det mugt t evere systemtsk og specfk nformton om effektvserngerne  drftsperoden.

FORSVARSMNSTERETS STYRNG AF FORSVARSFORLGETS EFFEKTVSERNGER

Resultater

Undersøgesen vser, t Forsvrsmnsterets deprtement hr kke skret, t der bev
etberet en styrngsrmme, der skrer, t deprtementet kn føge, om Forsvret gennemfører forsvrsforgets effektvsernger uden t reducere de opertve kpcteter.
Forsvrsmnsterets deprtement hr  2013 gennemført budgetreduktoner for de berørte myndgheder og værkst effektvserngsnttverne. Rgsrevsonen kn konsttere,
t deprtementet gennemførte en række ttg, som vr hensgtsmæssge  forhod t den
overordnede styrng f mnsterets budgetter og  forhod t t gennemføre tpsnnger,
gesom deprtementet  2013 hr gennemført korrgerende ttg  forhod t noge f effektvserngsnttverne. Rgsrevsonen kn mdertd ogs konsttere, t deprtementet kke hr skret, t der bev etberet en styrngsrmme for effektvserngsnttverne,
der gør det mugt t vurdere, om Forsvret p e væsentge omrder opnr effektvsernger, der kke reducerer de opertve kpcteter. Deprtementet hr sedes kke skret
et fæes grundg for t fgrænse og vurdere, om omkostnngerne reduceres p de omrder, som vr forudst  forsvrsforget, smt st en rmme, der gør det mugt t opgøre
effektvserngernes gennemførese og vrknng. Deprtementet hr endvdere kke etberet en opføgnngsprocedure, der gver deprtementet mughed for øbende t overvge
og skre, t Forsvret gennemfører effektvserngerne  drftsfsen.
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2.2. FORSVARETS STYRING AF FORSVARSFORLIGETS
EFFEKTIVISERINGER
27. V hr gennemget 2 f de 12 effektvserngsnttver  forsvrsforget. De 2 udvgte nttver fremgr f boks 2.

BOKS 2

EFFEKTVSERNGSNTATVERNE NDKØBSPROGRAMMET OG MATERELVEDLGEHOLD
ndkøbsprogrmmet
(Smet effektvserngskrv  2017: 754 mo. kr.).
Ansvret for dette nttv er pceret hos FM og Forsvrsmnsterets Bygnngs- og Etbssementsstyrese. Rgsrevsonens undersøgese fokuserer p FM’s ktegorprogrm for ndkøb,
hvs nde f det smede effektvserngsprovenu for nttvet udgør 555 mo. kr.  2017. FM’s
bdrg hnder om t tveebrnge økonomske effektvsernger gennem reducerede ogstkomkostnnger og nye eer forbedrede rmmefter for ndkøb nden for forskege ktegorer
f vrer og ydeser.
Mterevedgehod
(Smet effektvserngskrv for 2017: 198 mo. kr.).
Ansvret for dette nttv er pceret hos VFK og herunder Forsvrets Hovedværksteder og
Hærens, Søværnets og Fyvevbenets værksteder. Hærens, Søværnets og Fyvevbenets værksteder foretger reprtoner og vedgehod f mtere bndt de mtære myndgheder. De
nstte er sodter, som smtdg er meknkere. Hovedværkstederne foretger mere grundæggende, større reprtoner og vedgehod. De nstte er cve meknkere. Rgsrevsonens
undersøgese fokuserer p Forsvrets Hovedværksteder og Hærens 3. Vedgehodesesbton, der er den eneste enhed nden for Hæren, som er omfttet f effektvserngsnttvet.
nttvet hnder om t forenke vedgehodesesstrukturen og drftsoptmere Forsvrets vedgehodesesprodukton for t øge effektvteten smt undersøge mugheder for t konkurrenceudsætte omrder, hvor der er benyse fordee herved.
Kde: Rgsrevsonen p bggrund f opysnnger fr Forsvrsmnsteret.

28. Som omtt tdgere hr deprtementet og de berørte myndgheder vurderet og eventuet usteret smt gngst de enkete effektvserngsnttver. Vores undersøgese hr
mdertd vst, t deprtementet kke hr skret, t der er opstet en smet styrngsrmme – herunder et metodsk grundg for de enkete nttver – som er nødvendg for t kunne vurdere, om der sker effektvsernger uden redukton  de opertve kpcteter. Det er
derfor overdt t de enkete myndgheder t fstsætte dsse rmmer for gennemføresen
f effektvserngsnttverne.
Med det udgngspunkt hr v for de 2 udvgte nttver undersøgt, om Forsvret hr gennemført en tfredsstende styrng f effektvserngsnttverne. V hr konkret vurderet, om Forsvret:
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•
•

ved hjælp af relevante metoder har opstillet mål og baselines for effektiviseringer
kan sandsynliggøre, dels at omkostningerne for de enkelte initiativer reduceres som forudsat i Forsvarets flerårige budget for perioden 2013-2017, dels at der opnås effektiviseringer

•

kan sandsynliggøre, at effektiviseringsinitiativerne ikke reducerer de operative kapaciteter.

Forsvarets mål og baselines for effektiviseringsinitiativerne

29. V hr undersøgt, om Forsvret for de 2 udvgte effektvserngsnttver ved hæp f
reevnte metoder hr opstet m og bsenes for effektvsernger.
Undersøgesen hr vst, t bde FM og VFK hr beskrevet, hvordn de v opn de forudstte effektvsernger  busnesscses for ndkøbsprogrmmet og for Mterevedgehod.
Myndghederne hr  den forbndese opstet økonomske m svrende t de budgetreduktoner, som er fstgt  deres økonomske rmmer for peroden 2013-2017.

Indkøbsprogrammet

30. FM hr  sn busnesscse for ndkøbsprogrmmet defneret, t en effektvserng nden
for ndkøbsprogrmmet forudsætter, t der sk opns bedre prser, s en gven mængde
vrer/ydeser bver købt nd t færre penge smmengnet med bsenestutonen  peroden 2010-2012, eer t omkostnngerne t ogstk bver reduceret  forhod t 2010-bsenestutonen. FM beskrver  overensstemmese hermed sne forskege metoder for
t beregne ndktoner p, om ndkøbseffektvserngerne sker som forventet  peroden
2013-2017 (tdgere prs for peroden 2010-2012 ÷ ny prs x bsenemængde).
FM hr præcseret og udvdet opgøresesmetoderne  forbndese med FM’s øbende sttusrpporternger for ndkøbsprogrmmet  peroden 2013-2015, efterhnden som FM hr
fet dybere ndsgt  forudsætnngerne for t opgøre ndkøbseffektvsernger  de forskege typer stutoner, og efterhnden som FM hr oprbedet erfrng med mpementerng
f ktegoroptmerng gennem rbedet med ndkøbsprogrmmet. Metoden er fx udvdet
t t omftte stutoner, hvor FM kke kn smmengne med en kendt hstorsk prs, ford der er te om ndkøb f nye vrer eer ydeser.
Forsvrsmnsteret hr endvdere opyst, t de ndkøbseffektvsernger, der sk reseres,
kke m være en konsekvens f hverken kvtetsforrngeser eer reduktoner  servcegrder, funktonteter, rdghedsgrder e.. for s vdt ngr de mterekpcteter, vrer og
tenesteydeser, som omfttes f effektvserngsnttvet.
FM hr opyst, t denne forudsætnng konsekvent er bevet nddrget  FM’s rbede med
t mpementere ndkøbsprogrmmet.
Det er Rgsrevsonens vurderng, t FM’s metode er reevnt og hensgtsmæssg  forhod
t t kunne opgøre og vurdere, om der opns effektvsernger med ndkøbsprogrmmet.
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Materielvedligehold

31. Undersøgesen hr vst, t VFK kke  busnesscsene for Mterevedgehod hr opstet m og bsenes, som kober økonomske resurser og det fysske produktonsomfng,
og som gør det mugt t smmengne stutonen, før nttvet bev gennemført, med stutonen under eer efter. Vores gennemgng vser smtdg, t der kke er opstet m
eer KP’er for udvkngen  værkstedernes produktvtet eer omkostnngseffektvtet, fx
vedgehodesesomkostnnger pr. mterekpctet, vedgehodesesoutput pr. medrbeder pr. mned, tdsforbrug pr. opgve, omkostnnger pr. vedgehodesesopgve og everng
fr værkstederne t ftt td og kvtet.
Rgsrevsonen kn konsttere, t VFK kke hr skret et grundg, der gør det mugt t føge op p, om der opns effektvsernger med nttvet Mterevedgehod. VFK er derfor
kke  stnd t t vurdere, om reducerede omkostnnger t mterevedgehod hos de enkete berørte myndgheder skydes egentge effektvsernger eer bot bespreser som
føge f fx en reduceret vedgehodesesprodukton eer fytnng og/eer udskydese f
vedgehodesesopgver t senere r.

Værksted under Forsvrets Hovedværksteder.
Foto: Forsvrsmnsteret

Forsvarets opnåede omkostningsreduktioner og effektiviseringer

32. V hr undersøgt, om Forsvret kn sndsynggøre, des t omkostnnger reduceres som
forudst  Forsvrets ferrge budget for peroden 2013-2017 for de 2 effektvserngsnttver, des t der opns effektvsernger som føge f effektvserngsnttverne.

Indkøbsprogrammet

33. Effektvserngskrvet for ndkøbsprogrmmet udgør  t 754 mo. kr.  2017, hvorf
FM’s nde udgør 555 mo. kr. FM’s bevng er reduceret med 94 mo. kr.  2013, og reduktonen stger øbende  peroden frem t 2017 som føge f ndkøbsprogrmmet. Det er smtdg en forudsætnng, t FM reducerer sne omkostnnger tsvrende gennem ndkøbsprogrmmet, og t dsse reduktoner opns gennem effektvsernger.

FORSVARSMNSTERETS STYRNG AF FORSVARSFORLGETS EFFEKTVSERNGER

34. FM hr sden 2013 gort deprtementet opmærksom p, t de kke kn opn de forudstte effektvsernger  strten f forgsperoden, men t FM forventer t opn met for
de smede effektvsernger for peroden 2013-2017 og met for effektvsernger  2017.
Tbe 2 vser FM’s opgørese f opnede reduktoner f omkostnnger utmo 2015 smmenhodt med de forudstte reduktoner f omkostnnger  busnesscsen.

TABEL 2

OPNÅEDE OG FORUDSATTE REDUKTONER AF OMKOSTNNGER FOR FM’S NDKØBSPROGRAM 
PERODEN 2013-2015 SAMT PROGNOSE FOR 2016 OG 2017
(Mo. kr.)

2013

2014

2015

2016

2017

Opnede reduktoner f omkostnnger

59,8

159,3

347,6

137,5

126,9

Forudstte reduktoner f omkostnnger

94,0

223,0

275,0

336,0

555,0

÷34,2

÷63,7

72,6

÷198,5

÷428,1

Dfference

Note: Forsvrsmnsteret hr erede ved udgngen f 2015 opnet dee f omkostnngsreduktonerne for 2016 og 2017, d mnsteret hr
ndget ferrge ndkøbsfter med effekt  2016 og 2017.
Kde: Rgsrevsonen p bggrund f opysnnger fr Forsvrsmnsteret.

Det fremgr f tbe 2, t FM kke hr opnet de forudstte reduktoner f omkostnnger
 2013 og 2014, det der er en mnko p henhodsvs 34,2 og 63,7 mo. kr. Det fremgr ogs,
t FM  2015 hr reduceret omkostnngerne med 72,6 mo. kr. mere end forudst. Smet
betyder dette, t FM  2016-2017 sk reducere omkostnngerne med 25,3 mo. kr. mere end
pngt  busnesscsen for ndkøbsprogrmmet.
35. V hr stkprøvevst gennemget FM’s beregnnger f de opnede omkostnngsreduktoner  2015 for t vurdere, om FM kn pvse, t reduktonerne er udtryk for effektvsernger. Stkprøven omftter 5 ndstser, som smet repræsenterer reduktoner f omkostnnger p c. 225 mo. kr., svrende t 65 % f de smede opnede reduktoner  2015.
 stkprøven ndgk ndstsen Sm nd medum szed mmunton, som genererede en redukton f omkostnnger p c. 200 mo. kr.  2015. Beøbet er dermed udsgsgvende  forhod t, t FM for første gng opnede de forudstte reduktoner f omkostnnger for
ret.
Rgsrevsonen konstterer, t FM’s opgørese for mmunton er udtryk for, t Forsvret
hr dækket st forbrug f mmunton  2015 ved t trække fr ger, hvket hr medført,
t gerbehodnngen er reduceret med c. 200 mo. kr. Beøbet er konkret opgort som forskeen meem et gennemsntgt rgt forbrug f mmunton fr ger p c. 203 mo. kr.
og rets ndkøbte mmunton p c. 3 mo. kr.  2015. Omkostnngsreduktonen skydes
derfor kke, t FM hr købt mmunton p nye rmmefter t nye og vere prser, og t
Forsvret derved hr opnet en vrg effektvserng. Rgsrevsonen fnder, t FM  dette
tfæde hr nvendt en opgøresesmetode, som kke er reevnt for en ndkøbseffektvserng.
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FM hr opyst, t FM gennem fere r hr ndkøbt væsentgt mere mmunton, end der er
bevet forbrugt, og t der er opbygget en ekstrordnær stor gerbehodnng, som vser sg
t kunne dække de næste 3-6 rs forbrug – og dermed en perode, som rækker ud over forgsperoden 2013-2017. Lgerbehodnngen skydes, t Forsvret ved det tdgere forg
for peroden 2010-2014 fk bevget 900 mo. kr. t ekstrordnær opfydnng f grene f
mmunton og reservedee. FM hr derfor udskudt tdspunktet for nye rmmefter vedrørende mmunton.
Forsvrsmnsteret opyser, t der er te om en geroptmerng, som ene kunne gennemføres p bggrund f de ttg og nyser, som ndkøbsprogrmmet hr værkst p mmuntonsomrdet. Lgerophobnngen bev sedes konstteret f FM gennem ndkøbsprogrmmets dtnyser. Mnsteret opyser geedes, t det er hensgtsmæssgt først t
nvende de ekssterende gre, og t mnsteret pnægger et nyt mmuntonsudbud,
som kn ndfr de forudstte effektvsernger  forhod t bsene. FM forventer endvdere, t den fremdrettede ndkøbseffektvserng p mmuntonsomrdet kke ene v kunne reseres som føge f vere enhedsprser p seve ndkøbene, men  hø grd ogs som
føge f en optmeret behovsstyrng og controng f de opertve enheders behov.
Rgsrevsonen fnder det reevnt og hensgtsmæssgt, t Forsvret forbruger de ekssterende gre, før der købes mere mmunton nd, gesom det er hensgtsmæssgt t ndkøbsprogrmmet omftter nærmere nyser f de opertve enheders behov for ndkøb f
vrer/ydeser. Efter Rgsrevsonens vurderng er de 200 mo. kr., der er spret p ndkøb f
mmunton  2015, udtryk for en engngsbesprese  2015, ford beøbet ene repræsenterer en gerredukton. Rgsrevsonen vurderer derfor, t FM smet for peroden 20132015 mnger t resere effektvsernger for  t c. 225 mo. kr., som FM sk ndhente
 2016-2017. FM hr endvdere opyst, t Forsvrets forbrug f mmunton forventes t
bve dækket  forgsperoden uden ndkøb p nye rmmefter. Rgsrevsonen vurderer,
t der er en rsko for, t Forsvret kke fudt ud kn n t resere de forudstte effektvsernger for ndkøbsprogrmmet nden for forgsperoden.

Materielvedligehold

36. nttvet Mterevedgehod ndebærer, f. fgur 1, en bevngsredukton p 63 mo.
kr.  2013 stgende t en rg bevngsredukton p 198 mo. kr.  2017. VFK sk  smme
perode gennemføre tsvrende effektvsernger nden for mterevedgehod.
37. Vores undersøgese hr vst, t VFK kke hr fugt op p busnesscsene for Mterevedgehod og kke hr opgort, om der er sket omkostnngsreduktoner som føge f opnede effektvsernger  peroden 2013-2015. VFK hr sedes kke gennemført en styrng f
effektvserngsnttvet, som gør VFK  stnd t t sndsynggøre, t der opns effektvsernger f mterevedgehod.
38. V hr sev fprøvet, om det kn beregnes, om omkostnngerne hos Hærens 3. Vedgehodesesbton og Forsvrets Hovedværksteder fder som føge f effektvsernger  peroden 2013-2017.

19

FORSVARSMNSTERETS STYRNG AF FORSVARSFORLGETS EFFEKTVSERNGER

Vores undersøgese hr for Hærens 3. Vedgehodesesbton vst, t det p grund f den
mngende bsene og regstrerngsrmmen  DeMrs kke er mugt t fgrænse og vur-

DEMARS (Dnsk Forsvrs

dere udvkngen  btonens fktske omkostnnger og effektvtet smmenhodt med
busnesscsens økonomske m p 17 mo. kr.  2013 og 34 mo. kr. rgt  peroden 2014-

rngssystem) er et dmnstr-

2017. Rgsrevsonen konstterer mdertd, t ønudgfterne  peroden 2012-2015 hr været svgt stgende, svrende t 1,8 % hos btonen.

Mngement- og resursestytvt t-system, som bev ndført
 Forsvret  2003 t t behnde opysnnger om økonom, persone, mtere, edesesnformton, ndkøb mv.

39. T brug for undersøgesen hr Forsvrets Hovedværksteder opgort sne reserede omkostnngsreduktoner  peroden 2013-2015 og udrbedet en prognose for 2016 og for 2017,
f. tbe 3.

TABEL 3

FORSVARETS HOVEDVÆRKSTEDERS REDUKTONER AF OMKOSTNNGER  PERODEN 2013-2015
SAMT PROGNOSE FOR 2016 OG 2017
(Mo. kr.)
Reduktonskrv  busnesscse

2013

2014

2015

20161)

20171)

 t

5,4

84,9

86,1

92,8

92,8

362,1

Reseret omkostnngsredukton

15,9

92,9

99,4

85,1

65,8

358,9

Dfference

10,5

8,0

13,2

÷7,8

÷27,1

÷3,2

1)

 prognosen for 2016 og for 2017 er der b.. ndehodt omkostnnger t tpsnngen f Forsvrets hekopterbærende skbe (THETS-kssen)
og evetdsforængese f F-16 fy (SLSP-proektet).

Kde: Rgsrevsonen p bggrund f opysnnger fr Forsvrsmnsteret.

Det fremgr f tbe 3, t hovedværkstederne for peroden 2013-2017   væsentghed
forventer t n det smede provenu. Det fremgr endvdere, t hovedværkstederne hr reduceret omkostnngerne mere end forudst  peroden 2013-2015. Reduktonerne skydes
prmært et vere ønsumsforbrug og sekundært færre udgfter t husee mv. P grund f
den mngende bsene smt ændrnger  regstrerngsprkss  DeMrs for hovedværkstedernes produkton  peroden hr det kke været mugt t beregne, om omkostnngsreduktonerne skydes effektvsernger eer en mndre vedgehodesesprodukton.
Det fremgr ogs f tbeen, t Forsvrets Hovedværksteder kke forventer t kunne reducere omkostnngerne t mterevedgehod som forudst ved udgngen f forgsperoden. Hovedværkstederne forventer sedes føge prognosen, t omkostnngerne  2017 v
udgøre godt 27 mo. kr. mere end forudst  busnesscsen. Forsvrsmnsteret hr opyst,
t dfferencen skydes udgfter t Forsvrets hekopterbærende skbe (THETS-kssen)
og evetdsforængese f F-16 fy (SLSP-proektet). Forsvrsmnsteret tog kke høde for
dsse proekter  busnesscsen fr 2013. Rgsrevsonen bemærker dog, t behovet for t
gennemføre de omtte proekter erede vr kendt f Forsvrsmnsteret, d busnesscsen bev udrbedet.
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40. Rgsrevsonen konstterer derudover, t VFK kke hr kendskb t, om hovedværkstedernes reducerede omkostnnger  peroden 2013-2015 ndebærer, t dsse  fudt omfng
ogs er fdet bort fr Forsvrsmnsteret. Fx er hovedværkstedernes frfyttede oker
overdrget t Forsvrsmnsterets Eendomsstyrese, og det er derfor mugt, t dee f omkostnngerne bot fyttes t ndre dee f mnsterets regnskb. Undersøgesen hr sedes vst, t de frfyttede oker p nuværende tdspunkt kke er bevet frsogt eer udeet, d det tger td t fhænde eer nedbryde Forsvrets bygnnger. Vores undersøgese
hr ogs vst ndktoner p, t hovedværkstederne kke  smme omfng som tdgere
kn øse vedgehodesesopgver for Hærens 3. Vedgehodesesbton, og t der er en
mndre feksbtet  den smede vedgehodeseskpctet. Dette kn medføre et øget
behov for tkøb hos cve værksteder. Sdnne tkøb bver ogs fnnseret f FM og v
derfor kke td ndg  hovedværkstedernes og Hærens regnskber.
Forsvrsmnsteret hr opyst, t det er mndeg prkss, t hovedværkstederne og Hærens 3. Vedgehodesesbton kn suppere egen kpctet ved t vderesende opgver
t cv vretgese  peroder med fx spdsbestnng f egen kpctet. Mnsteret hr
mdertd kke vden om udvkngen  omkostnngerne t opgver hos cve værksteder 
peroden 2013-2015, som tdgere er bevet øst f Hærens 3. Vedgehodesesbton og
f hovedværkstederne sev. Forsvrsmnsteret hr opyst, t det v være et stort rbede
t opgøre dette.
Vores undersøgese hr desuden vst, t hovedværkstederne hr udskudt pngte opgver nden for skbsombygnng og evetdsforængese f F-16 fy og dermed fyttet omkostnnger for c. 13 mo. kr. t efter 2016. Forsvrets Hovedværksteder hr opyst, t dsse opgver, der ndbeftter 35 rsværk, gger uden for hovedværkstedernes bss- og proektbemndng.
41. Det er Rgsrevsonens vurderng, t VFK’s styrng f Mterevedgehod kke gør det
mugt t vurdere, om reserede omkostnngsreduktoner ene skydes bespreser p
mterevedgehod gennem reduktoner  vedgehodeseskpcteten eer udskydese
f opgver frem for egentge effektvsernger. Mnsteret hr endvdere kke umddebrt
kendskb t, om omkostnngsreduktoner p frfyttede oker ogs betyder, t e omkostnnger  forbndese med okerne reet er bortfdet fr Forsvrsmnsteret.

Konsekvenser for de operative kapaciteter

42. V hr undersøgt, om myndghederne kn sndsynggøre, t effektvserngsnttverne kke reducerer de opertve kpcteter.
Deprtementet hr som nævnt kke skret, t der er etberet en styrngsrmme, s Forsvret kn vurdere, om effektvserngsnttverne enketvst og  smsp pvrker Forsvrets opertve kpcteter. Forsvret hr endvdere kke efterføgende undersøgt, om effektvserngsnttverne utsgtet hr reduceret de opertve kpcteter. Dermed hr
mnsteret reet kke kendskb t, om mnsteret ever op t forgsftens krv om, t effektvserngsnttverne kke m reducere Forsvrets opertve kpcteter.
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Forsvrets edesesnformton t deprtementet, f. boks 3, vser eksemper p, t forskege ndbyrdes fhængge probemstnger nden for mterevedgehod og Hærens mterestuton gv udfordrnger for Hærens uddnnese og beredskb  2015, dvs. 2 r efter, forsvrsforgets effektvsernger bev pbegyndt.

BOKS 3

KONSEKVENSER AF HÆRENS MATERELSTUATON FOR UDDANNELSE
OG BEREDSKAB  2015
Hæren hr  2015 hft udfordrnger med t kunne gennemføre sne øveser og uddnnese t beredskbet p tfredsstende vs. Det skydes, t Hæren kke hr hft det nødvendge mtere
t rdghed  rette td og  rette kvtet.
Et konkret eksempe p, hvordn mterestutonen hr udfordret Hærens uddnnesesktvteter, er, t 7 ud f 14 kmpvogne p skft bev rmt f teknske nedbrud under en nspekton
medo 2015. Kmpvognene kunne kke køre ”stbserende”, b.. p grund f reservedesmnge og mngende meknkerkpctet. Hæren konstterede endvdere ved en NATO-øvese 
Spnen  efterret 2015 betydege mteremæssge udfordrnger. Mterestutonen hr
sedes vnskeggort, t Hæren hr kunnet gennemføre øveserne efter prncppet ”trn s
you fght”, hvor Hærens øveser gøres s restske som mugt.
Mterestutonen udfordrer Hærens forberedeser t t kunne detge med en fudt uddnnet rektonskmpgruppe p det meget høe beredskb t NATO  2017, som Dnmrk hr forpgtet sg t  2015.
Det fremgr f Forsvrets edesesnformton, t der er forskege ndbyrdes fhængge rsger t, t Hærens mterestuton er presset:
• For det første har den samlede vedligeholdelseskapacitet ikke været tilstrækkelig i forhold
til Hærens operative behov i 2015, og Forsvaret har ikke kunnet besætte ledige mekanikerstillinger.
• For det andet har problemer med reservedelsleveringen givet udfordringer for Forsvarets produktion af materielvedligehold hos Forsvarets Hovedværksteder og Hærens Frontlinjevedligehold.
• For det tredje er Hærens materiel generelt af ældre dato. Kun kampvogne, få taktiske lastvogne og til dels infanterikampkøretøjer samt pansrede mandskabsvogne M113 G4 lever op
til Forsvarets beskyttelseskrav, som er en forudsætning for, at de kan indsættes i internationale operationer.
Kde: ndstngsskrvese vedrørende økonomske behov for Forsvrets Hovedværksteder f 20. m 2015,
s. 1. Forsvrsvsen nur 2016, s. 9. bd, s. 2, og hovedværkstedernes brefng f Rgsrevsonen
den 11. nur 2016. Forsvrsmnsterets mnedge edesesnformton 2015, perode 1-9. Stbsnott Hærstben f 20. pr 2015 og 15. un 2015.
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Det fremgr f boks 3, t Forsvret, føge edesesnformton t deprtementet, hr udfordrnger p omrdet for mterevedgehod, der hr konsekvenser for Hærens uddnnese
og beredskb  2015. Forsvrsmnsteret hr opyst, t udfordrngerne med 7 ud f de 14
kmpvogne b.. opstod som føge f et smmenfd f fere smtdge opgver, herunder
en nødvendg prorterng f resurser t t forberede Hærens udsendese t M. Mnsteret mener derfor kke, t den mngende vedgehodesesmæssge understøttese f kmpvogne ene skydes mngende meknkerkpctet og reservedesmnge. Rgsrevsonen
kn konsttere, t Forsvrets mterestuton hr medført udfordrnger  2015 for Hærens
mugheder for t øse sne uddnnesesopgver og dermed for Forsvrets opertve kpcteter. Forsvret hr kke kendskb t, om der er en smmenhæng meem effektvserngsnttverne og Forsvrets udfordrnger nden for Hærens uddnnese og beredskb.

Resultater

Undersøgesen vser, t Forsvret kke hr gennemført en tfredsstende styrng f effektvserngsnttverne.
De enkete berørte myndgheder  Forsvret hr sev hft nsvret for t udvke de nødvendge styrngsmæssge rmmer for effektvserngsnttverne. Rgsrevsonens gennemgng f de 2 udvgte effektvserngsnttver hr vst, t der for begge nttver vr
opstet m for omkostnngsreduktoner svrende t de budgetreduktoner, som vr fstgt  myndghedernes økonomske rmmer. FM hr opstet hensgtsmæssge m og bsenes for effektvserngerne, gesom myndgheden hr fstgt en metode, der gør det
mugt øbende t pvse, t reduktonerne f omkostnnger er udtryk for effektvsernger.
VFK hr dermod kke fstgt en bsene for effektvserngsnttvet og hr kke udvket en metode, der gør det mugt t sndsynggøre, om der sker effektvsernger f mterevedgehod.
Undersøgesen vser ogs, t FM kke hr reduceret omkostnngerne som forudst  2013
og 2014, men t FM opnede met  2015. Undersøgesen vser mdertd, t FM hr medregnet c. 200 mo. kr.  provenuet for 2015, som er udtryk for en gerredukton og kke en
effektvserng. Frregnes dette beøb, hr FM heer kke opnet met for effektvsernger  2015. Rgsrevsonen vurderer derfor, t FM smet for peroden 2013-2015 mnger
t resere effektvsernger for  t c. 225 mo. kr., som FM sk ndhente  2016-2017.
Rgsrevsonen vurderer, t der er rsko for, t Forsvret kke fudt ud opnr de forudstte
effektvsernger for ndkøbsprogrmmet nden forgsperodens udgng.
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Undersøgesen vser, t VFK kke hr opgort, om der er sket omkostnngsreduktoner  mterevedgehod  peroden 2013-2015. VFK hr desuden kke opgort effektvsernger ved
hæp f reevnte metoder og kn derfor kke sndsynggøre, t der opns effektvsernger f mterevedgehod. Rgsrevsonens nyse vser, t ønudgfterne hos Hærens 3.
Vedgehodesesbton hr været svgt stgende  peroden 2012-2015. Omkostnngerne
hos Forsvrets Hovedværksteder er fdet mrknt fr 2013 t 2014, men p grund f en
mngende bsene og regstrerngsprkss for hovedværkstedernes produkton  peroden
2013-2015 er det kke mugt t vurdere, om det skydes effektvsernger eer en mndre
vedgehodesesprodukton. Hovedværkstederne forventer smtdg, t de rge omkostnnger bver godt 27 mo. kr. høere  2017 end forudst  busnesscsen. Rgsrevsonen
konstterer derudover, t VFK kke ved, om hovedværkstedernes reducerede omkostnnger
 peroden 2013-2015 ndebærer, t dsse  fudt omfng ogs er fdet bort fr Forsvrsmnsteret. Mnsteret kn endvdere kke sndsynggøre, om VFK ene opnr mdertdge
bespreser ved t reducere  kpcteten eer ved t udskyde opgver. Mnsteret hr endvdere kke umddebrt kendskb t, om omkostnngsreduktoner p frfyttede oker ogs betyder, t e omkostnnger  forbndese med okerne reet er bortfdet fr mnsteret.
Endeg vser undersøgesen, t Forsvrets mterestuton hr medført udfordrnger for
Forsvrets opertve kpcteter  2015. Forsvret hr kke kendskb t, om der er smmenhæng meem effektvserngsnttverne og Forsvrets udfordrnger nden for Hærens uddnnese og beredskb.
Rgsrevsonen, den 7. september 2016

Lone Strøm

/Peder uh Mdsen
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BILAG 1. METODISK TILGANG
Formet med undersøgesen er t vurdere, om Forsvrsmnsteret hr etberet en tfredsstende styrng f effektvserngsttgene  Afte p forsvrsomrdet 2013-2017. V hr
derfor undersøgt, om:
•

departementet har etableret en overordnet styringsramme, der sikrer, at Forsvaret gennemfører forsvarsforligets effektiviseringer uden at reducere de operative kapaciteter

•

Forsvaret har gennemført en sikker styring af effektiviseringsinitiativerne.

 undersøgesen ndgr Forsvrsmnsterets deprtement, Forsvrsmnsterets Mtereog ndkøbsstyrese smt Værnsfæes Forsvrskommndo, herunder Forsvrets Hovedværksteder og Hærens 3. Vedgehodesesbton.
Undersøgesen omhnder peroden 2013-2015, hvor v dog  enkete tfæde hr vgt t
nddrge Forsvrsmnsterets prognose for 2016 og for 2017, hvs dsse er væsentge for
t vurdere sndsyngheden for, t der sker effektvsernger.
Undersøgesen bygger p møder hos Forsvrsmnsteret og gennemgng f dokumenter
om Forsvrsmnsterets udmøntnng og opføgnng p effektvserngsnttverne, det
v hr hft særgt fokus p 2 udvgte cses. De 2 cses omftter Forsvrets effektvsernger p nttverne ndkøbsprogrmmet og Mterevedgehod.

Møder

V hr  forbndese med undersøgesen hodt møder med:
•
•

Forsvarsministeriets departement
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

•
•

Forsvarets Hovedværksteder
Hærstaben, som har ansvar for Hærens 3. Vedligeholdelsesbataljon.

Formet med møderne hr prmært været t ndhente nformton om, hvordn Forsvrsmnsteret hr rbedet med t udmønte og føge op p effektvserngsttgene.

Væsentlige dokumenter

Undersøgesen bygger prmært p gennemgng f føgende dokumenter:
•

Aftale på forsvarsområdet for 2013-2017, inkl. tillæg, samt de budgetanalyser af Forsva-

•

ret, som ligger til grund for effektiviseringstiltagene i forsvarsaftalen
departementets retningslinjer for udmøntning og implementering af effektiviseringstil-

•

tagene
Forsvarets modeller for udmøntning af effektiviseringer af Indkøbsprogrammet og Ma-

•

terielvedligehold
Forsvarsministeriets ledelsesrapportering om effektiviseringer, herunder særligt for Indkøbsprogrammet og Materielvedligehold.

METODSK TLGANG

Formet med t gennemg dsse dokumenter hr været t f vden om, hvke rmmer deprtementet hr st for Forsvrets økonomstyrng f effektvserngsnttverne, og hvordn udvgte myndgheder hos Forsvret hr udfydt dsse rmmer. Derudover hr formet været t f vden om Forsvrsmnsterets edesesnformton om effektvsernger.

Cases

Formet med t nddrge 2 cses  undersøgesen hr været t beyse, om Forsvret hr
gennemført en skker styrng f effektvserngsnttverne. Formet hr endvdere været t f vden om opnede effektvsernger for peroden 2013-2015.
Effektvserngsnttvet ndkøbsprogrmmet repræsenterer det økonomsk væsentgste
nttv bndt de 12 effektvserngsnttver  Afte p forsvrsomrdet 2013-2017.
Effektvserngsnttvet Mterevedgehod berører et omrde, hvor opgver og nsvr
er fordet p fere enheder, og hvor vedgehodesesproduktonen hr drekte betydnng for
Forsvrets opertve opgveøsnng.
V hr gennemget modeerne for udmøntnng f effektvserngerne f ndkøbsprogrmmet og Mterevedgehod, herunder særgt myndghedernes busnesscses. Formet
med dette hr været t opn vden om, hvorvdt Forsvrsmnsterets Mtere- og ndkøbsstyrese, Hærens 3. Vedgehodesesbton og Forsvrets Hovedværksteder hr etberet bsenes og opstet reevnte effektvserngsm/-ndktorer for effektvserngsnttverne. Ved en bsene forstr v stutonen, dvs. resurser og output, før effektvserngsnttverne er st  gng (en førstuton).
For ndkøbsprogrmmet hr v gennemget FM’s egne beskrveser f nvendt metode for
opgørese f reserede effektvserngsprovenuer smt foretget en stkprøvevs kontro
f FM’s beregnnger f effektvserngsprovenuer for 6 udvgte ndstser (køb f mmunton, destrukton f mmunton, Shp Hecopter Opertng Lmts – SHOL, Trton, fetkost
og KU-bnd), som tsmmen udgør 225 mo. kr. ud f 347,6 mo. kr.  smet opgort provenu
for 2015, svrende t 65 %.
For Mterevedgehod hr v undersøgt, om Forsvret hr opnet omkostnngsreduktoner
 peroden 2013-2015 svrende t de forudstte effektvserngsprovenuer  busnesscsen.
Gennemgngen herf er foretget ud fr regnskbsopysnnger om ønudgfterne hos Hærens 3. Vedgehodesesbton  peroden 2012-2015 og udvkngen  omkostnnger hos
Forsvrets Hovedværksteder  peroden 2013-2015 smt hovedværkstedernes prognose
for 2016 og for 2017. V hr under revsonen undersøgt, om Forsvret kunne beregne reevnte nøget for effektvtet eer hvde dt, som gorde det mugt for os t beregne
nøgetene. Dette vr dog kke mugt.
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BILAG 2. ORDLISTE

Bsene

En gven myndgheds resurser og output  stutonen, før effektvserngsnttverne er st  gng
(en førstuton).

Besprese

Betyder  denne undersøgese, t Forsvrets støttefunktoner reducerer omfnget og kvteten f
deres produkton  tkt med bevngsreduktonerne. En besprese gver et engngsprovenu, som
kke er vrgt.  smmenhæng med en redukton f opgveøsnngen kn en besprese dog gve et
vrgt provenu.

Effektvserng

Betyder  denne undersøgese, t Forsvrets støttefunktoner reducerer deres omkostnnger og stdg everer vrer og ydeser  det omfng og  den kvtet, som er nødvendg for t oprethode Forsvrets opertve kpcteter. En effektvserng gver et vrgt provenu.

Forsvret

Fæesbetegnese for den tdgere Forsvrskommndos underggende myndgheder: Værnsfæes
Forsvrskommndo, Forsvrsmnsterets Mtere- og ndkøbsstyrese, Forsvrsmnsterets Personestyrese, Forsvrsmnsterets Regnskbsstyrese og Forsvrsmnsterets Eendomsstyrese.

Forsvrets Hovedværksteder

Foretger eftersyn, der er pngt  forveen, større reprtoner smt modfktoner, hvor mtereet tføres ny funktontet. De nstte er cve meknkere. Forsvrets Hovedværksteder hører
under styresen Værnsfæes Forsvrskommndo.

Forsvrsmnsterets
Mtere- og ndkøbsstyrese (FM)

Hr nsvret for t ndkøbe mtere, vrer og ydeser for e Forsvrets myndgheder.

Hærens 3. Vedgehodesesbton

Foretger eftersyn, som er pngt  forveen, og reprtoner, som udføres efter kut opstet behov, for Hærens myndgheder. De nstte er sodter, som smtdg er meknkere. Hærens 3. Vedgehodesesbton hører under styresen Værnsfæes Forsvrskommndo.

ndkøbsprogrm

ndgr som en de f effektvserngsnttvet ndkøb – ktegorprogrm, som hnder om t tveebrnge økonomske effektvsernger gennem reducerede ogstkomkostnnger og nye eer forbedrede rmmefter for ndkøb nden for forskege ktegorer f vrer og ydeser. Undersøgesen fokuserer p Forsvrsmnsterets Mtere- og ndkøbsstyreses roe  nttvet.

Mterevedgehod

ndgr som de f effektvserngsnttvet Mterevedgehod, som hnder om t forenke vedgehodesesstrukturen og drftsoptmere Forsvrets vedgehodesesprodukton for t øge effektvteten smt herefter ogs konkurrenceudsætte omrder, hvor der er benyse fordee. Undersøgesen fokuserer p Forsvrets Hovedværksteder og Hærens 3. Vedgehodesesbton.

Myndgheder

Betegnese for enhver orgnstorsk enhed nden for Forsvret, dvs. bde styreser, fx Forsvrsmnsterets Mtere- og ndkøbsstyrese, og enheder under styreserne, fx Hærens 3. Vedgehodesesbton.

Opertv evne

Mtære enheders evne t t øse én eer fere konkrete opgver ntont og nterntont, som
forudsætter des uddnnet persone p et gvent beredskbsnveu, des mtere smt eventuet
bygnnger og nden nfrstruktur.

Opertv kpctet

Forsvrets fy, skbe mv., som kn stes t rdghed  ntone og nterntone opgver. Begrebet omftter des seve mtereet, des det nødvendge kvfcerede persone, støttefunktoner
mv.

Styrngsrmme

Fæesbetegnese for de betngeser og krv, deprtementet og de underggende myndgheder opster for t skre, t forsvrsforgets effektvsernger gennemføres som forudst.

Værnsfæes Forsvrskommndo (VFK)

Den mtære styrese under Forsvrsmnsteret, som styrer og koordnerer underggende mtære
myndgheder.

