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Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens § 18, stk. 4 

 

 

Vedrører: 

 

 

Statsrevisorernes beretning nr. 3/05 om forsvarets anskaffelse og ibrugtagning af 

it-systemet DeMars 

 

Forsvarsministerens redegørelse af 1. februar 2006 

 

1. Beretningen omhandlede Rigsrevisionens undersøgelse af forsvarets anskaffelse 

og ibrugtagning af it-systemet DeMars. 

 Forsvarsministeren erkender i sin redegørelse, at der er behov for fortsat fokus på 

de områder, som Rigsrevisionen anbefaler styrket, især spørgsmålene om nøgletal for 

produktivitet mv., fordeling af interne omkostninger og anvendelse af ledelsesinfor-

mation. Hertil kommer forbedring af datakvaliteten, opfølgning på brugerhenvendel-

ser samt uddannelse af brugere i DeMars. 

 

Nøgletal 

 
2. Det fremgik af beretningen, at Forsvarskommandoen endnu ikke har færdiggjort 

den nøgletalsmodel, der skal belyse udviklingen i forsvarets produktivitet mv. Stats-

revisorerne fandt det kritisabelt, at forsvaret stadig ikke kan belyse udviklingen i pro-

duktivitet og effektivitet. 
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 De nøgletal, der indtil nu er indført, omfatter forsvarets overordnede opgaver, bl.a. 

styrkeindsættelse. Forsvarsministeren anfører i sin redegørelse, at det er målet, at der 

i 2006 udarbejdes målepunkter og nøgletal for samtlige niveau II-myndigheder og de 

funktionelle tjenester.  

 Jeg konstaterer, at det er målet, at der i 2006 udarbejdes målepunkter og nøgletal 

for niveau II-myndighederne og de funktionelle tjenester, så produktivitet mv. for 

disse myndigheder kan belyses. Jeg vil følge udviklingen på dette område.  

 

3. Ministeren anfører endvidere, at der er iværksat initiativer til at videreudvikle mål 

og resultatkrav til forsvaret, så de lever op til de vejledende principper for statens 

område. Disse mål og resultatkrav vil danne udgangspunkt for Forsvarskommando-

ens årsrapport for 2005. Mål og resultatkravene vil løbende blive evalueret, og det er 

hensigten at udvikle yderligere resultatkrav, herunder for operative kapaciteter.  

 Jeg vil følge ministeriets videreudvikling af mål og resultatkravene.  

 

Fordeling af støttevirksomhedens omkostninger 

 
4. Det fremgik af beretningen, at der fortsat udestår et arbejde med fordeling af for-

svarets interne omkostninger.  

 Ministeren oplyser, at arbejdet med omkostningsfordelinger er rettet mod forde-

ling af støttevirksomhedens omkostninger til den operative virksomhed og i sidste 

ende de operative opgaver. Fordeling af støttevirksomhedens omkostninger er sket 

successivt over en årrække, og der udestår fortsat fordeling af it-omkostninger. For-

delingen af disse omkostninger forventes gennemført i 2006. Ifølge redegørelsen vil 

forsvarsforliget samt etableringen af de funktionelle tjenester dog indebære behov for 

nye eller tilpassede fordelingsmodeller. Der er udarbejdet en plan for det videre ar-

bejde med udvikling af fordelingsmodellerne som følge af forsvarsforliget.  

 Jeg konstaterer, at forsvaret fortsat arbejder med at fordele de interne omkostnin-

ger, og vil følge dette arbejde. 

 

Datakvalitet 

 
5. Rigsrevisionen anbefalede i beretningen, at forsvaret i de kommende år styrker 

kvaliteten af de data, der lægges ind i DeMars. 
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 Forsvarsministeren oplyser i redegørelsen, at der er iværksat en række tiltag til 

forbedring af datakvaliteten i DeMars, herunder udarbejdelse og opdatering af bru-

gervejledninger mv. De iværksatte tiltag optimeres løbende, og det er ministerens 

vurdering, at datakvaliteten fortsat forbedres. Det oplyses desuden, at der i løbet af 

2006 vil blive gennemført en række seminarer, som primært omhandler chefens rolle 

i arbejdet med DeMars’ datakvalitet. 

 Jeg finder det tilfredsstillende, at der fortsat er fokus på forbedring af datakvalite-

ten, og jeg vil følge de iværksatte tiltag. 

 

Opfølgning på brugernes henvendelser 

 
6. Rigsrevisionen anbefalede i beretningen, at forsvaret styrker opfølgningen på bru-

gernes henvendelser vedrørende DeMars. 

 Forsvarsministeren oplyser, at der med oprettelsen af Forsvarets Koncernfælles 

Informatiktjeneste pr. 1. januar 2006 opnås en styrkelse på området, idet brugernes 

henvendelser organisatorisk samles hos Informatiktjenesten.  

 Jeg finder det tilfredsstillende, at forsvaret med oprettelsen af Forsvarets Koncern-

fælles Informatiktjeneste vil styrke opfølgningen på brugernes henvendelser, og vil 

følge udviklingen på området. 

 

Uddannelse af brugerne i DeMars 

 
7. Rigsrevisionen anbefalede i beretningen, at forsvaret i de kommende år styrker 

uddannelsen af brugerne i DeMars. 

 Ifølge ministeren har forsvaret iværksat en række tiltag til forbedring af uddannel-

serne i DeMars. Bl.a. bliver slutbrugeruddannelsen centraliseret, samtidig med at de 

uddannelser, som tidligere var ”værktøjsorienterede”, bliver integreret i forvaltnings-

uddannelsen, så sammenhængen mellem uddannelserne synliggøres. 

 Jeg vil følge forsvarets implementering af tiltagene. 

 

Anvendelsen af ledelsesinformation 

 
8. Rigsrevisionen anbefalede i beretningen, at der skete en styrkelse af anvendelsen 

af ledelsesinformation fra DeMars. Statsrevisorerne kritiserede i deres bemærkninger 
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til beretningen, at forsvarets ledelsesinformation baseret på DeMars endnu ikke fuldt 

ud var taget i brug. 

 Forsvarsministeren er enig i behovet for at styrke anvendelsen af de rapporter, der 

dannes i DeMars, samt beretningens anbefalinger om ledelsesinformation. Det oply-

ses i redegørelsen, at uddannelserne i ledelsesinformationssystemet blev revideret i 

2005, hvilket bl.a. resulterede i oprettelse af rapportkurser for brugerne. Der er af-

holdt kurser i 2005, og der er planlagt adskillige kurser i 2006. Det er ministerens 

forventning, at gennemførelsen af kurserne vil medvirke til at gøre det nemmere at 

tilpasse standardrapporterne til behovet hos myndighederne. Hermed kan DeMars i 

større udstrækning understøtte varetagelsen af ledelsesopgaverne.  

 Jeg finder det positivt, at forsvaret har revideret uddannelserne i ledelsesinforma-

tionssystemet og gennem kursusvirksomheden søger at styrke myndighedernes an-

vendelse af ledelsesinformation. 

 Jeg vil følge op på, om der sker en styrkelse af anvendelsen af ledelsesinformation 

fra DeMars. 

 

Sammenfatning 

 
9. Jeg konstaterer, at det er målet, at der i 2006 udarbejdes målepunkter og nøgletal 

for samtlige niveau II-myndigheder og de funktionelle tjenester. Jeg vil desuden føl-

ge ministeriets videreudvikling af mål og resultatkravene til forsvaret.  

 Forsvarsministeriet arbejder fortsat med at fordele de interne omkostninger. Jeg vil 

følge udviklingen på dette område og vil desuden følge op på forsvarets initiativer og 

tiltag med henblik på at styrke datakvaliteten, opfølgningen på brugernes henvendel-

ser, uddannelsen af brugerne i DeMars samt anvendelsen af ledelsesinformation. 

 Som det fremgår af beretningen, vil jeg, når DeMars er taget i fuld anvendelse, 

nærmere vurdere, om omlægningen til totalomkostningsprincippet og anvendelsen af 

DeMars har medført den nødvendige styrkelse af forsvarets økonomistyring. 

 

 

 

Henrik Otbo 


	Dato
	Kontor
	RN
	start

