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4567 3682
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45 89 07 48
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Til 
Forsvarsministeriet

Eft.: 
Forsvarets Materieltjeneste
Forsvarets Regnskabstjeneste
Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste
Forsvarets Personeltjeneste

Emne:
Forsvarskommandoens bidrag til forsvarsministerens ministerredegørelse 
vedrørende beretning om revisionen af statsregnskabet for 2011 (RS 2011).

Ref.: 
FMN-PAM mail af 29. november 2012 16:29: Bidrag til ministerredegørelsen vedr. 
beretning om revisionen af statsregnskabet for 2011

INDLEDNING
1. Forsvarskommandoen fremsender hermed sit bidrag til forsvarsministerens redegørelse 
til statsrevisorerne vedrørende beretning om revisionen af statsregnskabet for 2011
(RS 2011).

BIDRAG
2. Forsvarskommandoen tager Rigsrevisionens bemærkninger til efterretning.
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2.1. Regnskabet
Forsvarskommandoen har noteret sig, at Rigsrevisionen erklærer regnskabet for 2011 for 
rigtigt, og der er etableret forretningsgange og interne kontroller, som understøtter korrekte 
dispositioner.

2.2. Økonomistyringen
Forsvarskommandoen tager til efterretning, at Rigsrevisionen har afgivet en supplerende 
oplysning om Forsvarskommandoens økonomistyring. Forsvarskommandoen noterer sig 
samtidigt, at forbeholdet vedr. Forsvarskommandoens økonomistyring fra 2010 er blevet 
ændret til en supplerende oplysning. Dette anses som positivt og betragtes som en 
generel tilkendegivelse fra Rigsrevisionen om, at forsvaret har forbedret økonomistyringen 
og har en tilstrækkelig strategi på området. 

2.3. Regnskabsprocesser
Forsvarskommandoen noterer sig, at Rigsrevisionen generelt er tilfreds med udviklingen af 
forsvarets regnskabsprocesser, men at Rigsrevisionen ikke finder det helt tilfredsstillende, 
at aflæggelsen af regnskabet stadig er afhængigt af et stort antal kompenserende 
kontroller og efterposteringer. Forsvarskommandoen har fortsat stort fokus på dette 
område, og Forsvarskommandoen forventer, at antallet efterposteringer for regnskabsåret 
2012 vil være markant lavere end for regnskabsåret 2011 – blandt andet som følge af at 
Forsvarets Regnskabstjeneste igennem 2012 har søgt at forbedre forholdet. 
Forsvarskommandoen bemærker dog samtidig, at efterposteringer næppe vil kunne 
elimineres fuldstændigt, men forsvaret har fokus på at nedbringe omfanget. Størstedelen 
af de udestående efterposteringer for 2012 angår således udestående udfasninger af 
materiel samt ukurans på lagerbeholdninger (såsom lagerbeholdninger, hvor der ikke har 
været bevægelser i fem år).

2.4. It-styring og it-sikkerhed
Forsvarskommandoen noterer sig med tilfredshed, at Rigsrevisionen nu vurderer, at 
Forsvarskommandoens it-styring og Forsvarskommandoens generelle it-sikkerhed er 
tilfredsstillende.

2.5. Pensionsforhold
Forsvarskommandoen har noteret sig, at Rigsrevisionen udtrykker tilfredshed med 
udviklingen inden for forsvarets håndtering af pensionsforhold for civilansatte. Forsvaret 
fortsætter indsatsen med bl.a. retning af tidligere fejl samt uddannelse af HR konsulenter 
for at undgå, at der igen kan opstå problemer med opgørelse af pensionsancienniteter.

2.6. Øvrige forhold
Forsvarskommandoen har ingen bemærkninger til øvrige forhold, der er beskrevet i 
beretningen.

AFSLUTNING
3. Forsvarskommandoens koordinerende sagsbehandler er major J.J. Mølvig, FKO-
RPU102, telefon 45 67 36 82.
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E.b.

LARS GEORG STAGE CHRISTENSEN
kommandørkaptajn

Chef for Revision- og Processtyringssektionen

Intern fordeling: 

FKO-CHOE, FKO-CHRPU1, FKO-CHOBC2, FKO-CHPSA, FKO-CHPLI
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