
Kort fortalt

Forsvarsministeriets styring af
bemanding

Konklusion

Rigsrevisionen vurderer, at Forsvarsministeriet ikke har sikret, at der er en tilfredsstillende balance
mellem opgaver og bemanding i Søværnet og Flyvevåbnet. 

Konsekvensen er, at det er vanskeligt for Forsvarsministe-
riet at vurdere, om kommende opgaver kan løses.

Væsentligste resultater af undersøgelsen

• Forsvarsministeriet har ikke sikret en tilfredsstillende 
styring af bemanding i Søværnet og Flyvevåbnet, da 
styringen ikke er baseret på et tilstrækkeligt dokumen- 
teret grundlag.

• Forsvarsministeriet har ikke sikret, at der uddannes og 
trænes et tilstrækkeligt antal medarbejdere til Søvær-
net og Flyvevåbnet. 

Baggrund og formål med undersøgelsen
Det er ifølge forsvarsloven Forsvarets opgave at sikre, at 
Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet har en størrelse, kamp-
kraft, udholdenhed, mobilitet og fleksibilitet, der gør det 
muligt at løse en række opgaver. Det er derfor vigtigt, at 
Forsvaret har kendskab til, hvad de forskellige opgaver 
kræver af resurser, herunder bemanding, og at der i For-
svaret er en balance mellem opgaver og bemanding. 

Når styringen af bemanding er særligt vigtig i Forsvarsmi-
nisteriet, så skyldes det også, at Forsvaret i begrænset om-
fang kan rekruttere fra det civile arbejdsmarked. Forsvaret 
har derfor egne skoler, der uddanner det militære perso-
nel, der er behov for. Derfor bør Forsvarsministeriet – og 
Forsvaret – vide, hvor mange medarbejdere der aktuelt er 
behov for inden for de forskellige faggrupper, og hvor man-
ge der forventes at være behov for fremover, så styringen 
og tilrettelæggelsen af uddannelsesaktiviteterne opfylder 
behovet bedst muligt. 

Færdiguddannede medarbejdere har endvidere behov for 
at vedligeholde deres kompetencer.

I Forsvaret sker dette både gennem deltagelse i obligatorisk 
efteruddannelse og vedligeholdende træning. Piloter skal fx
flyve et bestemt antal timer hvert år, så kompetencer ved-
rørende fx kamp- og natflyvning vedligeholdes. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Forsvars-
ministeriet har sikret, at der er en tilfredsstillende balance 
mellem opgaver og bemanding i Søværnet og Flyvevåbnet. 
Herunder har vi undersøgt Forsvarsministeriets styring af 
bemanding, og om der uddannes og trænes et tilstrække-
ligt antal medarbejdere til Søværnet og Flyvevåbnet.

Værnenes bemanding i udvalgte faggrupper

SØVÆRNET

FLYVEVÅBNET

89 %

74 %

91 % 76 %

114 %

Officer

Pilot Flymekaniker Teknisk officer Flyveleder

Kommunikations-
gast

Kamp-
informationsgast

Kontrol- og 
varslingsofficer

Automatik-
fagtekniker

Elektronik-
fagtekniker

132 %

86 % 68 % 76 % 89 %

Statsrevisorerne udtaler 
”Beretningen viser, at der ikke er balance mellem opgaver 
og bemanding i Søværnet og Flyvevåbnet. Det er ikke til-
fredsstillende, at mangel på mandskab udgør en risiko for, 
om de 2 værn kan løse deres opgaver tilfredsstillende. Der 
er behov for, at Forsvarsministeriet forbedrer sin styring af 
området”.

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.


