
Menu

Nyheder

Magasinet

Presse

Kontakt

Om os

Temaer

Frivillig i Hjemmeværnet

 

 

Hjemmeværnets forligsimplementering 

Budgetanalysen vil betyde ændringer i Hjemmeværnet, og alle vil derfor blive

løbende informeret i kommandostruktur, samarbejdsudvalg og rådsstrukturen i

starten af det nye år.

19-12-2014 - kl. 16:39

Af Hjemmeværnsledelsen

Partierne bag forsvarsforliget er i dag blevet præsenteret for resultatet af budgetanalysen

af Hjemmeværnet.

Dette er sket i form af den afrapportering som, det af Forsvarsministeriets nedsatte

”Udvalg for Budgetanalyse” med deltagelse af Finansministeriet, Forsvarskommandoen og

Hjemmeværnskommandoen, har udarbejdet.

Udvalget har i deres afrapportering lavet en vurdering af, hvilke af budgetanalysens

anbefalinger, der kan arbejdes videre med, og hvilke anbefalinger, der ikke vurderes

relevante eller hensigtsmæssige – og som derfor er fravalgt.

Forligskredsen ønsker en teknisk gennemgang af analysen efter jul, hvorefter det videre

forløb vil blive aftalt.

Hjemmeværnets budgetanalyse og dens konsekvenser er selvfølgelig interessante og har

pressens bevågenhed, og har derfor været omtalt blandt andet i Berlingske og Ekstra

Bladet. Desværre har det allerede igangsat en masse rygter om tiltag, som skal

iværksættes som konsekvens af budgetanalysen. Det er meget ærgerligt, fordi intet er

besluttet endnu.

Budgetanalysen vil betyde ændringer i Hjemmeværnet, men Hjemmeværnsledelsen vil

arbejde meget hårdt for at det frivillige niveau rammes mindst muligt. Både frivillige og

ansatte vil blive involveret i det videre arbejde.

Alle vil blive løbende informeret i kommandostruktur, samarbejdsudvalg og

rådsstrukturen, men vi skal regne med vi først har mere information i starten af det nye

år.

Mange tak for indsatsen i 2014 og på gensyn i 2015 til et godt hjemmeværnsår, hvor vi

sammen skal være med til at udvikle Hjemmeværnet – rigtig glædelig jul og et godt

nytår.
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