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UDTALELSE 

Hjemmeværnets Landsråd har den  

6. – 8. november 2015 

afholdt Landsrådsmøde.   

 

Hjemmeværnets repræsentanter har på mødet drøftet det igangværende arbejde med 

beslutningsoplægget for Hjemmeværnets omstilling og implementeringen af forsvarsforliget 2013-

2017, samt gennemført orientering og drøftelser om øvrige områder i Hjemmeværnet.  

Landsrådet er tilfreds med Forsvarsministerens ønske om at få færdiggjort beslutningsoplægget om 

Hjemmeværnets omstilling og udvikling, herunder specielt at de tilvejebragte midler kan anvendes 

inden for Hjemmeværnet. Det er Landsrådets håb og forventning, at forligskredsen vil godkende et 

fælles beslutningsoplæg, så der nu bliver ro og tid til at implementere forsvarsforliget. 

 

Hjemmeværnets ca. 16.000 aktive frivillige yder året rundt en substantiel støtte til Forsvaret, Politiet, 

beredskabet og det øvrige samfund. Hjemmeværnet leverede således i 2014 knapt 2,8 millioner timer 

til uddannelse, beredskab og indsættelse. De frivillige støttede sidste år Forsvaret med 385.934 timer, 

Politiet med 119.443 timer og 63.943 timer til andre, f.eks. SKAT og det kommunale/statslige 

redningsberedskab. Den direkte støtte til ovennævnte myndigheder er en 10 % forøgelse i forhold til 

året før. Samtidig viser den sidste SFI holdningsundersøgelse fra 2014, at der er en rekordstor 

opbakning til Hjemmeværnet, hvilket giver sig udslag i at hele 83 % af danskerne har tillid eller stor 

tillid til at Hjemmeværnet kan løse sine opgaver. I 2004 var tallet 63 %. 

Det er derfor vigtigt med en afklaring af forligsgrundlaget, samt at effektiviseringen anvendes til gavn 

for de frivilliges vilkår i Hjemmeværnet, hvilket er helt afgørende for at fastholde og øge den i 

forligsteksten ønskede støtte til Forsvaret og samfundet. 

………. 

Landsrådet drøftede tillige: Beredskabsstyrken til støtte for Forsvaret, status for Hjv.dk, Driftsrådets 

tilbagemelding på tilfredshed efter udlicitering af kantinedriften, Arbejdsgruppe Opgaver, aktioner fra 

sidste Landsrådsmøde, Hjemmeværnets Landsøvelse 2016, årsprogram 2016, økonomi mv.  

………. 

Landsrådet ser frem til i december at kommentere det færdige beslutningsoplæg før den politiske 

behandling.     

 

 


