
Kort fortalt

Forsvarsministeriets opbygning af en 
indsættelsesbar brigade

Konklusion

Forsvarsministeriet har ikke sikret en effektiv styring af opbygningen af en indsættelsesbar brigade. Det 
finder Rigsrevisionen ikke tilfredsstillende. Forsvarsministeriet har i begrænset omfang fulgt op på opbyg-
ningen af brigaden. Konsekvensen er, at ministeriet ikke ved, hvordan de ca. 4,4 mia. kr. til opbygningen 
af brigaden anvendes, eller hvornår brigaden er endeligt opbygget. 

Statsrevisorerne udtaler 
”Statsrevisorerne ser med stor alvor og bekymring på, at For- 
svarsministeriet ikke har levet op til forsvarsforliget 2018-2023, 
idet ministeriet ikke vil råde over en indsættelsesbar brigade 
i 2024. 

Statsrevisorerne finder det kritisabelt, at Forsvarsministeriet 
ikke har tilrettelagt en effektiv styring af opbygningen af bri- 
gaden og kun i begrænset omfang har fulgt op på økonomi og 
fremdrift”.

Baggrund og formål med undersøgelsen
Beslutningen om at opbygge brigaden følger af "Aftale på 
forsvarsområdet 2018-2023", der blev indgået i januar 2018 
(herefter forsvarsforliget). Opbygningen af brigaden er det 
største initiativ i forsvarsforliget, og Forsvaret skal ifølge 
forliget råde over brigaden i 2024. Opbygningen af briga-
den består af 7 initiativer. Med forliget blev der tilført ca. 
4,4 mia. kr. til formålet.

Brigaden skal kunne opstilles og indsættes nationalt eller 
internationalt, enten som en samlet brigade eller i mindre 
enheder, og i Danmarks tilfælde inden for 180 dage. Briga-
den skal opbygges med udgangspunkt i Forsvarsministe-
riets eksisterende 1. brigade. Opbygningen består derfor 
både af anskaffelse af nye kapaciteter, fx panserværnsmis- 
siler, og af opretholdelse af eksisterende kapaciteter, fx 
opgradering af eksisterende kampvogne. Der skal også ud-
dannes flere soldater og bygges nye bygninger til opbeva-
ring af de nye kapaciteter. 

Forsvarsministeriet foretog i september 2022 del 1 af et 
”kasseeftersyn” af ministerområdet. Kasseeftersynet viste, 
at 6 af de 7 initiativer under brigaden er forsinket. Det bety- 
der, at ministeriet ikke forventer at råde over en deployer-
bar brigade i 2024, som det er aftalt i forsvarsforliget.

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Forsvars-
ministeriet har sikret en effektiv styring af opbygningen af 
en indsættelsesbar brigade. Vi har også gennemgået mini-
steriets svar til Folketinget på udvalgsspørgsmål om briga-
den og ministeriets årlige orienteringer af forligskredsen. 
Vi giver hermed Statsrevisorerne det faktuelle grundlag for 
at kunne vurdere, om Folketinget har modtaget retvisende, 
aktuelle og løbende orienteringer om budgetoverskridelser 
og/eller forsinkelser. Vi vurderer, om Finansudvalget har 
fået de fornødne oplysninger i forbindelse med udvalgets 
behandlinger af aktstykker om brigaden. 

Den efterfølgende tabel viser brigadens 7 initiativer og For-
svarsministeriets status for opbygningen i efteråret 2022.

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.
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Beskrivelse af initiativ Opgaver fra initiativgrundlag Forsvarsministeriets status 

Føringsstøtte 
Skal bl.a. levere it-infrastruktur og 
kommunikationssystemer til soldaterne, 
så enhederne kan arbejde samordnet. 

 Afsluttes først 
i næste forligsperiode. 

Opbygning af føringsstøttekompagni 
samt kommunikations- og informations-
systemer. 

 kampbataljoner 

hver, der kan løse landmilitære opgaver. 
 Afsluttes først 

panserværn og flere operative kamp-
vogne. 

i næste forligsperiode. 

Efterretning og opklaring 
Skal indhente, bearbejde og formidle 
efterretninger. 

 Afsluttes først 
i næste forligsperiode. 

En ekstra opklaringseskadron, yderlige-
re materiel til elektronisk krigsførelse og 
nye sensorer. 

Opbygning af dronekapacitet.  Afsluttes inden 
Droner 
Skal sikre, at brigadens behov for ind-
hentning af informationer bliver dækket. forligsperioden udløber. 

Ildstøtte 
Skal bekæmpe lufttrusler mod brigaden 
og sikre ildstøtte. 

 Afsluttes først 
i næste forligsperiode. 

Styrkelse og udrustning af ildstøtte- 
kapacitet, herunder anskaffelse af luft-
værn og yderligere artilleri. 

Ingeniørkapaciteter 
Skal sørge for, at soldaterne kan komme 
frem i terrænet. Det sker fx ved at bygge 
lejre og broer samt �erne miner og 
ammunition. 

 Afsluttes først 
i næste forligsperiode. 

Styrkelse af ingeniørkapacitet, så 
brigaden råder over en ingeniørbataljon 
med stabskompagni. 

 Afsluttes først Styrkelse med bl.a. anskaffelse af last- 
biler, påhængsvogne og containere. i næste forligsperiode. 

Logistik 
Skal sikre, at brigaden kan komme til 
slagmarken, men også videre derfra, 
hvis kamppladsen flytter. Er desuden 
ansvarlig for løbende tilførsel af resurser 
til kampenheder. 

 Kilde: Rigsrevisionen på baggrund af oplysninger fra Forsvarsministeriet, herunder ministeriets kasseeftersyn. 

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.


