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Vedr. beretning nr. 17/2008 om Forsvarets understøttelse af 
sine militære operationer i Afghanistan 
 
Jeg har modtaget beretning fra Rigsrevisor om Forsvarets understøttelse 
af sine militære operationer i Afghanistan samt Statsrevisorernes 
bemærkninger hertil. 
 
Beretningen viser, at Danmark i perioden 2006-2008 har øget forbruget 
til det civil-militære samarbejde og samtænkningsindsatsen i Helmand. 
Antallet af civile rådgivere ansat af Udenrigsministeriet er også øget i 
perioden. Endvidere fastslår undersøgelsen at Forsvarsministeriet og 
Udenrigsministeriet har udarbejdet en strategi for den militære og civile 
indsats i Afghanistan og Helmand med opstilling af mål for indsatsen.  
 
Jeg noterer med tilfredshed, at Rigsrevisionen finder det positivt, at 
Forsvarsministeriet og Udenrigsministeriet har udarbejdet årlige planer 
for den militære og civile indsats i Helmand med opstilling af mål. 
Udenrigsministeriet vil fortsat samarbejde tæt med Forsvarsministeriet 
om udarbejdelsen af Helmand planen for 2010, hvor det civile-militære 
samarbejde og samtænkningsindsatsen udgør en væsentlig del. Hvordan 
disse indsatser konkret udmøntes er baseret på tidligere erfaringer samt 
en løbende evaluering, således nødvendige tilpasninger kan fortages over 
tid.  
 
Rigsrevisionen bemærker, at Udenrigsministeriet har placeret civile 
rådgivere i tilknytning til den danske bataljon, samt at det medvirker 
positivt til at fremme samarbejdet mellem den militære og den civile 
indsats. For at sikre kontinuitet i den civile indsats er det, bl.a. på grund 
af rådgivernes orlov, vigtigt, at der er ansat flere civile rådgivere.  
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Jeg er enig i Rigsrevisionens vurdering for så vidt angår vigtigheden af, at 
der kontinuert er rådgivere tilstede, der kan understøtte det civile 
militære samarbejde. Jeg vil gerne understrege, at de danske rådgivere 
indgår i en samlet indsats med andre internationale rådgivere, der netop 
sikrer en sådan fleksibilitet i forbindelse med fravær. Derudover og helt i 
tråd med den danske Helmand plan for 2009, er der blevet ansat flere 
stabiliseringsrådgivere til Helmand, således at det samlede antal rådgivere 
i Helmand nu er oppe på 6. Endvidere henvises til, at fastlæggelse af 
antallet af civile rådgivere altid baseres på det aktuelle behov. 
 
Beretningen bemærker, at Forsvaret kun i meget begrænset omfang har 
aflagt regnskab for samtænkningsprojekterne for perioden 2006-2008. 
For at imødekomme dette har Udenrigsministeriet og Forsvaret medio 
2009 aftalt nye procedurer for regnskabsaflæggelse, således at regnskabet 
fremadrettet aflægges rettidigt. 
 
Afslutningsvis vil jeg fremhæve, at beretningen er et velkomment indspil 
til det fortsatte arbejde med at sikre, at Danmarks indsats i Afghanistan 
bedst muligt bidrager til at fremme sikkerheden og udviklingen i landet, 
således det på sigt selv kan varetage disse opgaver til fulde.  
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