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Opfølgning i sagen om Forsvarets indkøb af større materiel (beretning nr. 6/2009)  22. november 2013 

 
RN 1406/13 

 
 
1. Rigsrevisionen følger i dette notat op på sagen om Forsvarets indkøb af større materiel, 
som blev indledt med en beretning i 2010. 
 

KONKLUSION 

Rigsrevisionen afgiver i december 2013 en beretning om Forsvarets procedurer for 
anskaffelse af større materiel, hvor de udestående punkter fra beretning nr. 6/2009 
om Forsvarets indkøb af større materiel er omfattet. 

Rigsrevisionen finder det mest hensigtsmæssigt, at den videre opfølgning på de ude-
stående punkter sker i forbindelse med opfølgningen på den nye beretning om For-
svarets procedurer for anskaffelse af større materiel. Rigsrevisionen vurderer derfor, 
at sagen om Forsvarets indkøb af større materiel kan afsluttes. 

 
I. Baggrund 

2. Rigsrevisionen afgav i februar 2010 en beretning om Forsvarets indkøb af større mate-
riel. Beretningen handlede om, hvordan Forsvaret indkøbte forsvarsmateriel. Beretningen 
viste, at Forsvaret generelt anskaffede sit materiel inden for bevillingerne, men at mange 
projekter til gengæld var forsinkede. Rigsrevisionen konstaterede hertil, at Forsvaret var i 
gang med at indføre en række nye projektværktøjer, ligesom Forsvarsministeriets departe-
ment havde styrket tilsynet med Forsvarets materielområde. 
 
3. Da Statsrevisorerne behandlede beretningen, bemærkede de, at de fandt det velbegrun-
det, at Forsvaret havde iværksat tiltag, der skulle forbedre og professionalisere Forsvarets 
indkøb af materiel, og at Forsvaret havde styrket tilsynet med området. Statsrevisorerne 
fandt det dog ikke helt tilfredsstillende, at Forsvarets Materieltjeneste 3 år efter omorgani-
seringen stadig ikke var helt på plads med og klar til at gennemføre indkøb efter nye prin-
cipper og retningslinjer. 
 
4. Som svar på beretningen afgav forsvarsministeren en redegørelse til Statsrevisorerne i 
april 2010. Heri oplyste ministeren, at ministeren generelt kunne tilslutte sig beretningens 
konklusioner og anbefalinger. 
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5. På baggrund af ministerredegørelsen afgav Rigsrevisionen i maj 2010 et notat i henhold 
til rigsrevisorlovens § 18, stk. 4, hvori Rigsrevisionens planer for den videre opfølgning på be-
retningen fremgik. Notatet findes i Endelig betænkning over statsregnskabet for 2009. Det 
fremgik af notatet, at Rigsrevisionen ville følge udviklingen på følgende områder: 
 
 udviklingen i Forsvarets Materieltjeneste, herunder materieltjenestens arbejde med at 

færdigudvikle og bruge de nye projektværktøjer, der skal medvirke til at forbedre og pro-
fessionalisere materielindkøbet 

 Forsvarets arbejde med at sikre, at større materiel anskaffes til den rette tid, pris og kva-
litet 

 Forsvarsministeriets arbejde med at reducere usikkerheden i oplysningerne til de bevil-
gende myndigheder om indkøbenes pris, leveringstid og kvalitet samt ministeriets arbej-
de med at sikre, at de bevilgende myndigheder oplyses rettidigt om væsentlige ændrin-
ger i materielprojekter 

 Forsvarets statusrapporter til Forsvarsministeriet til brug for ministeriets tilsyn. 
 
Hele sagen og dens dokumenter kan følges på www.rigsrevisionen.dk og på 
www.ft.dk/Statsrevisorerne. 
 
II. Opfølgningen videreføres i beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse 
af større materiel 

6. Rigsrevisionen afgiver i december 2013 en beretning om Forsvarets procedurer for an-
skaffelse af større materiel. Som det fremgår af beretningen, omfatter den nye beretning al-
le de udestående punkter fra beretning nr. 6/2009 om Forsvarets indkøb af større materiel. 
 
Rigsrevisionen finder det mest hensigtsmæssigt, at den videre opfølgning på de udeståen-
de punkter sker i forbindelse med opfølgningen på den nye beretning om Forsvarets proce-
durer for anskaffelse af større materiel. 
 
Rigsrevisionen vurderer derfor, at sagen om Forsvarets indkøb af større materiel kan afslut-
tes. 
 
 
 
 

Lone Strøm 


