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H J E M M E V Æ R N S B E S T E M M E L S E

Emne:
Hjemmeværnets anvendelse af internettet herunder HJV.DK.

Ref.:
FKOBST 358-001

Erstatter:
HJVBST 340-002 af DEC 2013

Bilag:
1. Beskrivelse af forhold vedrørende IT-officerer.
2. Beskrivelse af forhold vedrørende HJV.DK Superbrugere.

1. GENERELT
Målet med denne bestemmelse er at fastsætte generelle retningslinjer for Hjemmeværnets myn-
digheders og underafdelingers anvendelse af internettet herunder HJV.DK

HJV.DK er Hjemmeværnets vindue til offentligheden på internettet og er dermed virkemidlet til at 
synliggøre Hjemmeværnet over for befolkningen, pressen og andre interesserede.

HJV.DK er tillige Hjemmeværnets planlægnings- og administrationsværktøj til frivillige og ansatte. 

HJV.DK er primært opbygget som et ekstranet, som giver brugerne funktionaliteter som fx aktivi-
tetsplanlægning, samarbejdssites, dokumentdeling, nyhedsformidling, bookingfunktionalitet, 
adressebog, digital forvaltning m.v. Hertil kommer en komplet mail løsning til både frivillige og 
ansatte samt mulighed for afholdelse af online møder.

Platformen benyttes også til hjemmesider (internet) for hjemmeværnets underafdelinger og myn-
digheder. 

1.1. HJV.DK strategi
HJV.DK strategi er fastsat således:

 HJV.DK er den overordnede portal, der giver adgang til vidensdeling af data i de net, der inde-
holder relevante data for alle niveauer i Hjemmeværnet.

 HJV.DK er den primære og samlende platform for Hjemmeværnets digitaliserede funktionalite-
ter, herunder digitale forvaltnings- og kommunikationsprocesser mellem Hjemmeværnets myn-
digheder, partnere og frivillige.

 HJV.DK skal bidrage til at effektivisere den digitale forvaltning på alle niveauer i Hjemmevær-
net med fokus på, at den frivillige del af Hjemmeværnet oplever en forenkling i administratio-
nen af UAFD og den enkelte.

 Der skal i Hjemmeværnets basisorganisation løbende fokuseres på en øget grad af digitalise-
ring.

Hjemmeværnet vil derfor bruge ekstra- og internettet aktivt i Hjemmeværnets operative virke, i 
den daglige forvaltning til og fra Hjemmeværnets medlemmer, som en integreret del af Hjemme-
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værnets uddannelsessystem samt sikre, at alle relevante informations- og arbejdsredskaber konti-
nuerligt er til rådighed i nyeste version. 

Hjemmeværnet anvender internettet til, at formidle den information man ønsker, skal komme til 
kendskab for en bredere del af befolkningen. 

Hjemmeværnets hjemmesider på internettet er en kombination af indhentning og formidling af 
informationer samt digital forvaltning. Da formålet er at sikre, at alle relevante informations- og 
arbejdsredskaber er til rådighed, er det i Hjemmeværnets interesse, at alle myndigheder og enhe-
der bidrager med relevante og ajourførte oplysninger.

Hjemmeværnet stiller systemet til rådighed for Hjemmeværnets myndigheder, enheder og med-
lemmer.

1.2. Forretningsansvar
Det overordnede forretningsansvar for de enkelte funktionsområder fastlægges således:

 Nyheder og indholdssider HJK Kommunikations & rekrutteringsafdeling (KOM)
 Historisk arkiv HJK Kommunikations & rekrutteringsafdeling (KOM)
 Hvervemodul (kontakt) HJK Kommunikations & rekrutteringsafdeling (KOM)
 Aktivitetsmodul HJK Planlægnings- & operationsafdeling (PO)
 Booking HJK Driftsstøtteafdeling (DS)
 Publikationsadministration Hjemmeværnsskolen (HVS)
 Reglementsforvaltning Hjemmeværnsskolen (HVS)
 Uddannelsesveje Hjemmeværnsskolen (HVS)
 Alle øvrige funktionsområder HJK Driftsstøtteafdeling (DS)

1.3. Ansvarlig Brugermyndighed
Ansvaret som ”Ansvarlig Brugermyndighed” (ABM) varetages af HJK Driftsstøtteafdelings (DS) It-
element (DS-IT).

2. OPBYGNING AF HJEMMESIDER
Hjemmeværnskommandoen har etableret en internetportal med domænet http://www.hjv.dk. På 
denne adresse ligger der en række generelle oplysninger om Hjemmeværnet. Fra Hjemmeværnets 
overordnede hjemmeside er der mulighed for at bevæge sig gennem hele organisationen fra 
hjemmeværnsgrene til underafdelinger.

Hjemmeværnskommandoen prioriterer dog den lokale indgangsvinkel og søger kontinuerligt at 
understøtte udbygningen af lokale hjemmesider, således at brugere kan fastholdes i dette miljø og 
her finde alle relevante og ønskede informationer.

Hjemmeværnskommandoen baserer hjemmesider på Forsvarsministeriets ”Visuelle Retningslinjer –
for hjemmesider i Forsvarsministeriets koncern”, og stiller på baggrund heraf en række skabeloner 
til rådighed for Hjemmeværnets myndigheder og underafdelinger for at sikre genkendelighed og 
ensartet brug af farver, logoer med mere. Designet vil løbende blive udbygget.

3. TILSLUTNING TIL HJEMMEVÆRNETS HJEMMESIDER
Der er oprettet hjemmesider til alle Hjemmeværnets myndigheder på Hjemmeværnskommandoens
internetportal. Ansvaret for udarbejdelse og frigivelse af indhold til disse sider ligger ved myndig-
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hederne og de respektive chefer. Således vil ansvaret for indholdet på underlagte hjemmesider
være pålagt den respektive chef.

HJV myndigheder må ikke afholde udgifter, medmindre udgifterne er godkendt af Hjemmeværns-
kommandoen, til at oprette og vedligeholde internetløsninger uden for HJV.DK.

Hjemmeværnets underafdelinger har plads på Hjemmeværnskommandoens internetportal på lige 
fod med Hjemmeværnets myndigheder. Hjemmeværnets underafdelinger har således adgang til 
egne og underlagte hjemmesider ved hjælp af udleverede brugernavne og passwords, placeret på 
Hjemmeværnskommandoens internetportal. Ansvaret for udarbejdelse og frigivelse af indhold til 
disse sider ligger ved underafdelingernes chefer.

Myndigheder og enheder, der arbejder med hjemmesider på Hjemmeværnskommandoens inter-
netportal, accepterer samtidig, at de udpegede ansvarlige oprettes som administratorer i dette 
system.

4. INDHOLD AF HJEMMESIDER
Ved udformning af hjemmesider skal følgende retningslinjer overholdes:

 Hjemmesider på internettet må kun indeholde ikke klassificeret og frigivet materiale.
 Hjemmesidens indhold skal overholde de i FKOBST 358-001 angivne retningslinjer om informa-

tioner på internettet. Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til nærmeste foresatte 
myndighed.

 Myndighedens, enhedens eller underafdelingens chef eller en af chefen udpeget person (eks. 
ICH/IOF/KOF/ROF) skal godkende, at informationerne må frigives til internettet. Dette kan sy-
stemets godkendelsesfunktionalitet benyttes til.

 Der skal løbende foretages vurdering af indholdet på hjemmesiden, således at den samlede 
mængde af oplysninger ikke udgør en sikkerhedsmæssig risiko.

 Billedmateriale skal bruges med omhu og bør ikke forevise objekter eller lignende, der er en del 
af Hjemmeværnets opgavekompleks.

 Ved brug af billeder, tekster, film eller lignende skal eventuelle copyrightspørgsmål være afkla-
ret. Det påhviler således den enkelte redaktør at sikre, at brud på ophavsret og copyright ikke 
finder sted på Hjemmeværnets hjemmesider.

 Omtale af enkeltpersoner, via skrift eller billedmateriale, skal godkendes af personen selv før 
frigivelse.

 Hjemmesiden skal indeholde myndighedens eller underafdelingens navn, adresse, telefonnum-
mer og/eller e-mail adresse til en kontaktperson.

 Hjemmesiden bør indeholde myndighedens eller underafdelingens våbenskjold, alternativt det 
pågældende værnsmærke eller hjemmeværnsmærket.

 Der må ikke optræde nogen form for reklame, annoncering eller finansiering af indholdet på 
hjemmesiden. Der må ikke oprettes links til kommercielle sider. Dette punkt er gældende for al-
le myndigheders og underafdelingers hjemmesider, uanset placering på eller uden for Hjemme-
værnskommandoens internetportal.

 Hjemmesidens informationer skal være korrekte og opdaterede.
 Redaktører på hjemmesider bør være opmærksomme på at, ikke-medlemmer også har adgang 

til hjemmesiden og derfor være bevidst om brugen af forkortelser.
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5. E-MAIL
Alle brugere på HJV.DK har fået oprettet en emailadresse bestående af MA-nummer og det for 
Hjemmeværnet gældende domæne (eks.: 123456@hjv.dk).

Der er desuden etableret en standardiseret tilgang til funktionspostkasser. Alle ansatte, nøgleper-
sonel ved alle UAFD samt delingsførere får en funktionspostkasse. Formålet med de standardisere-
de funktionspostkasser er, at samme funktion får samme forkortelse ved alle UAFD. Herudover 
sikres, at overdragelse af funktionspostkassen til en ny indehaver af funktionen kan ske enkelt og 
standardiseret. Særlige behov for postkasser fx: nijmegen@hjv.dk kan oprettes efter begrundet 
ansøgning vha. helpdesk på HJV.DK.

Hjemmeværnets enheder tildeles to postkasser på HJV.DK. Den ene er en ”enhedspostkasse” 
(eks.: hdnjy@hjv.dk), samt en postkasse til brug for informations- og hverveformål (eks.: hdnjy-
info@hjv.dk). Enhedspostkassen skal fremgå af myndighedens hjemmeside. Postkassen skal tøm-
mes jævnligt, og post modtaget via e-mail skal behandles på lige fod med anden modtaget post, 
modtaget fx via postvæsen eller telefax.

Der oprettes automatisk følgende distributionslister, som kan ses af alle brugere:

 Pr. organisationsforkortelse (ORG-FORK) fx ”Org-1GRP-1DEL-HVKALM-HDNJY”
Det er på denne baggrund muligt at sende mail til alle i fx en gruppe eller afdeling. 

 Pr. funktion i underafdelingen fx ”Alle-HVKBIL-GF-BEVGRP”

Internettet må kun anvendes til afsendelse af ikke klassificeret post.

6. HJV.DK STYRINGSSTRUKTUR
Udvikling og drift af HJV.DK styres gennem en formaliseret struktur.

For at sikre en formålstjenlig anvendelse og udvikling af HJV.DK samt til støtte for chefer og ledere 
i den funktionelle anvendelse af HJV.DK, er der opstillet IT-stillinger på flere niveauer. IT-
stillingerne omfatter IT-officerer (IT-OF) på distriktsniveau og IT-befalingsmand (IT-BM) på under-
afdelingsniveau. Forhold vedrørende IT-officerernes virke fremgår af bilag 1.

Til at støtte den ansatte struktur er der ved alle myndigheder udpeget en ansat som HJV.DK su-
perbruger. Forhold vedrørende HJV.DK superbrugernes virke fremgår af bilag 2.

HJV.DK organisationen:

mailto:nijmegen@hjv.dk
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7. TEKNISKE STANDARDER
Tekniske standarder fastsættes af Hjemmeværnskommandoen.

Hjemmeværnets hjemmesider er hovedsageligt bygget på en Microsoft SharePoint Server, Micro-
soft Exchange Server og Microsoft Lync server, der kontinuerligt opdateres. Nærmere oplysninger 
herom kan indhentes fra Hjemmeværnskommandoens IT-element.

8. GOVERNANCE
Formålet med HJV.DK Governance (styring og ledelse af HJV.DK) er at sikre, at HJV.DK ledes og 
anvendes i overensstemmelse med Hjemmeværnets strategi og mål.

Governance omkring HJV.DK udvikles og revideres løbende. Derfor findes de til enhver tid gæl-
dende governanceregler på IT-INFO på HJV.DK.

Det er enhver brugers ansvar, at governancereglerne efterleves. MYN- og UAFD chefer er ansvarli-
ge for løbende at føre kontrol med, at reglerne efterleves.

9. SAGSBEHANDLENDE AFDELING
Denne bestemmelse er gældende fra den 10. november 2014.

Sagsbehandlende afdeling er Hjemmeværnskommandoens Driftsstøtteafdeling.
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Beskrivelse af forhold vedrørende IT-officerer

Grundlaget
Hjemmeværnskommandoen har oprettet en IT-struktur med hhv. IT-officerer (IT-OF) og IT-
befalingsmænd (IT-BM) til at støtte i brugen af HJV.DK og øvrigt IT i UAFD.

Der er én IT-officer forankret ved hvert distrikt og én IT-befalingsmand ved hver underafdeling. Til 
støtte i opgaveudførelsen har IT-OF tilknyttet 1 til 4 IT-BM i et lokalt IT-element i distriktsstaben.

Myndighederne har ansvaret for at udpege den enkelte IT-officer. Skift af IT-OF meddeles HJK via 
helpdesk på HJV.DK.

IT-officerens profil
IT-officeren skal være egnet til at yde brugersupport på superbrugerniveau. 

IT-officeren skal efterleve HJK politikker omkring brugen af og formidlingen omkring HJV.DK og IT 
i UAFD.

Vilkår
Vilkårene for at løse opgaven er:

 Der ydes rådighedsvederlag.
 HJV stiller en bærbar PC med de fornødne programmer til rådighed for IT-officeren.
 HJV stiller en projektor til rådighed for IT-officeren.
 Distriktet stiller en tjenstlig mobiltelefon (smartphone) til rådighed for IT-officeren. 
 Distriktet sørger for internetforbindelse. Der kan vælges mellem om HJV opretter og betaler en 

fast internetforbindelse, en mobil internetforbindelse eller refunderer udgifter til privat betalt in-
ternet med op til kr. 150,- pr. måned.

 HJV stiller via FKIT supportere til rådighed for spørgsmål i forbindelse med IT-OF løsning af 
puljesager i iRemedy.

Opgaver
IT-officerens opgaver fremgår af funktionsbeskrivelsen for IT-officerer.

Information til IT-officerer
HJK vil holde IT-officerer orienteret på ”superbrugerniveau” via mail, HJV IT-INFO og seminarer.

Seminarer bruges til at orientere om emner der er for omfattende til at blive udsendt i mail, og 
som kræver en uddybende forklaring. Seminarerne er også stedet hvor IT-officererne efteruddan-
nes i nye eller ændrede funktionaliteter på HJV.DK og/eller PC/UAFD pakken. Ligeledes tilstræbes 
det, at IT-officererne får mulighed for at dele erfaringer. På disse seminarer orienterer IT-officeren
HJK om lokale forhold i relation til den lokale IT-struktur og de frivilliges brug af HJV.DK og 
PC/UAFD pakken.

Kompetence
IT-officererne har rettigheder som ”OE-administrator” på HJV.DK fra værnsniveau og nedefter.
Herudover kan IT-officererne i særlige tilfælde tildeles yderligere rettigheder på HJV.DK efter tilla-
delse fra HJK IT-element. IT-officerernes tildeling af rettigheder til en bruger må kun ske efter 
godkendelse af brugerens nærmeste chef.
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Beskrivelse af forhold vedrørende HJV.DK superbrugere

Grundlaget
Hjemmeværnskommandoen har til støtte og support af ansat personel i brugen af HJV.DK ved alle 
myndigheder oprettet en HJV.DK superbrugerordning. Den ansatte HJV.DK superbruger skal fore-
stå support og uddannelse primært blandt de ansatte.

Superbrugerne er forankret ved myndigheder o.l., som følger:

Hærhjemmeværnsdistrikter (HHD) 1 superbruger pr. distrikt
Marinehjemmeværnsdistrikter (MHD) 1 superbruger pr. distrikt

Flyverhjemmeværnsdistriktet (FHD) 1 superbruger (ved distriktet)
Virksomhedshjemmeværnsdistriktet (VHV) 1 superbruger (ved distriktet)

Totalforsvarsregioner (TR) 1 superbruger pr. region
Hjemmeværnsskolen (HVS) 2 superbrugere
HVS Marinehjemmeværnssektionen (MHS) 1 superbruger

HVS Uddannelsescentre (UDC) 1 superbruger
Hjemmeværnskommandoen (HJK) 6 superbrugere (1 pr. division/selvstændige 

afdeling)

Myndighederne/afdelingerne har ansvaret for at udpege den enkelte superbruger, idet HJK IT-
element (HJV.DK) til enhver tid holdes orienteret om, hvem der er myndighedens/afdelingens su-
perbruger. Skift af HJV.DK superbrugere meddeles HJK via helpdesk på HJV.DK.

Vilkår
Vilkårene for at løse opgaven er, som følger:
 HJV stiller via FKIT supportere til rådighed for spørgsmål i forbindelse med HJV.DK superbruge-

rens virke.
 HJK IT-element vil holde superbrugerne løbende opdateret.
 Der vil efter behov blive afholdt møder for superbrugere om aktuelle emner.

Uddannelse
HJV.DK superbrugere skal gennemføre alle HJV.DK onlinekurser på Forsvarets Elektroniske Skole 
(FELS).

Opgaver
Superbrugernes opgaveportefølje omfatter bl.a.:
 Løser stillede opgaver med udgangspunkt i Hjemmeværnsbestemmelse 340-002.
 Yde support til egen myndigheds ansatte i brug af HJV.DK.
 Deltager i HJK seminarer for superbrugere.
 Som superbruger ved distrikter, sammen med IT-officeren, planlægge og gennemføre møder 

for underafdelingernes IT-befalingsmænd (IT-BM).
 Deltager i opdatering af regionens/værnets/distriktets sider og oplysninger på HJV.DK.
 Virker som stedfortræder og hjælper for andre superbrugere ved andre myndigheder.

Kompetence
Superbrugere har rettigheder som ”OE-administrator” på HJV.DK i eget distrikts område. Herud-
over kan Superbrugerne i særlige tilfælde tildeles yderligere rettigheder på HJV.DK efter tilladelse 
fra HJK IT-element. Superbrugernes tildeling af rettigheder til en bruger må kun ske efter godken-
delse af brugerens nærmeste chef.
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