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FUNKTIONSBESKRIVELSE FOR 
NÆSTKOMMANDERENDE 

KOMMANDOELEMENT 
KOMMANDODELING  

HJEMMEVÆRSKOMPAGNI 

 
1. GENERELT FOR FUNKTIONEN 

Værn: HHV 

Funktionsbetegnelse: NK 

Grad: PL 

Sikkerhedsgodkendelse: HEM 

Nærmeste foresatte: KC 

Direkte underlagt personel: Ingen 

I øvrigt foresat for: Ingen 

Generelle opgaver: 

 

Føring 

 Støtte underafdelingschefen i føring af underafdelingen. 
Ledelse 

 Er underafdelingens næstkommanderende og 
stedfortræder for underafdelingschefen. 

Uddannelse 
Er ansvarlig for underafdelingens enhedsuddannelse: 

 Distrikts- og underafdelingsniveau:  
o Bidrager til tilrettelæggelse, gennemførelse og 

kontrol af enhedsuddannelse på distrikts- og 
underafdelingsniveau. 

 Delings- og gruppeniveau:  
o Forestår planlægning, tilrettelæggelse, 

gennemførelse og kontrol af uddannelsen ved 
enheden. 

 Øvelser: 
o Forestår planlægning, tilrettelæggelse og kontrol 

af øvelser på delings- og gruppeniveau i 
samarbejde med øvrige fører i underafdelingen. 

Operation 

 Ansvarlig for underafdelingens logistiske tjeneste. 

 Bidrager til den operative planlægning. 
 

Specifikke opgaver:  Udarbejder efter direktiv fra underafdelingschefen, 
planer, lister og oversigter, AKOS, øvelseslister. 

 Gennemfører periodiske uddannelsesmøder med 
henblik på koordination af uddannelsens 
tilrettelæggelse og gennemførelse. 

 Forestår og koordinerer den overordnet 
uddannelseskontrol. 

 Forestår overordnet planlægning, tilrettelæggelse,  
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 gennemførelse og kontrol af underafdelingens  
 uddannelsesaktiviteter. 

 Forestår underafdelingens administration og forvaltning   
 indenfor områderne:  

o Materiel. 
- Gennemførelse af den interne faglige tjeneste. 
- Planlægger for mønstring for enhedens MAT. 
- Planlægger i samarbejde med FSBM for  
  eftersyn og vedligeholdelse af enhedens MAT. 

o Personel. 
- Bidrager i vurderingen af personellet ved  
  enheden. 
- Medvirker til udpegning af personel til videre- 
og  
  vedligeholdende uddannelse. 

o Økonomi. 
- Bidrager med input i relation til  
  underafdelingens  budgetplanlægning. 

 Rådgiver underafdelingschefen om underlagte 
kapaciteters opfyldelse af de operative 
målopfyldelsesværdier. 

 Deltager i arbejdsgrupper og lignende, som er optaget i  
 Hjemmeværnsbefaling. 

 Deltager i gennemførelse af underafdelingens,  
 distriktets, regionens og Hjemmeværnsskolens  
 godkendte aktiviteter i det omfang deltagelsen kan  
 relateres til funktionens generelle og specifikke 
opgaver. 

 Deltager til støtte for totalforsvaret, herunder deltagelse 
i brandbekæmpelse, miljøforureningsbekæmpelse, 
redningstjeneste og almindelig hjælp til politiet. 

 Deltager i mødevirksomhed i rammen af 
underafdelingen, distriktet og regionen jf. enhedens og 
myndighedernes godkendte aktivitetsoversigter 
 

Særlige forhold:  Øvrige forhold i henhold til årsprogrammet. 

 
2. INDIVIDUELT FOR FUNKTIONEN 
 

Forvaltningsansvarlig myndighed:  

Indgår i underafdeling:  

Indgår i enhed:  

Lokale opgaver:  

Lokal uddannelsesaftale:  

 
 
3. KVALIFIKATIONSKRAV FOR FUNKTIONEN 
Jf. gældende uddannelsesveje og C-objekt i DeMars. 
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4. AUTORISATION 
 
DATO:    
 
 
UNDERSKRIFT:     
(Nærmeste foresatte chef)  
 
5. GENNEMGÅET MED FUNKTIONSINDEHAVER 
 
DATO:    
 
 
UNDERSKRIFT:     
(Funktionsindehaver) 


