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FUNKTIONSBESKRIVELSE FOR 
UDDANNELSESSTØTTEOFFICER 

KOMMANDOELEMENT 
KOMMANDODELING  

HJEMMEVÆRSKOMPAGNI 
 

1. GENERELT FOR FUNKTIONEN  

Værn:  HHV 

Funktionsbetegnelse:  UDSTOF 

Grad:  PL 

Sikkerhedskode:  UKL, må dog behandle materiale klassificeret TTJ i 
nødvendigt omfang. 

Nærmeste foresatte:  KC 

Direkte underlagt personel:  1 KOF 
1 ROF 
1 SKLÆ 
1 STV 
1 IT-BM 
1 HISTORIKER 

I øvrigt foresat for:  Ingen 

Almene opgaver:   Deltager i arbejdsgrupper og lignende, som er optaget i 
Hjemmeværns- eller distriktsbefaling. 

 Deltager i underafdelingens, distriktets og regionens 
mødevirksomhed jf. enhedens og myndighedernes 
godkendte aktivitetsoversigter. 

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

 Deltager i våbenkontrol hvis våben udleveret. 

 Kunne deltage i støtte til samfundets samlede 
beredskab. 
 

Generelle opgaver: Føring: 

 Fører UAFD ved KC og NK forfald på NK niveau.  

 Udfører sine opgaver ved at anvende kompetencerne i 
UDSTGRP. 

 Giver input til uddannelsesopgaver som løses af 
funktionerne i UDSTGRP. 

Ledelse: 

 Deltager i ledelsen af underafdelingen jf. 
ledelsesprincipperne for forsvaret. 

 Koordinerer UDSTGRP efter KC direktiv. 
Uddannelse: 
Med baggrund i NK uddannelsesplan for UAFD forestå 
følgende aktiviteter i underafdelingen: 
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 Lovpligtig uddannelse 
o Virker som mentor for nye frivillige i relation til 

LPU. 
o Vejleder nyt personel igennem 

uddannelsessystemet i relation til uddannelse, 
herunder udarbejdelse af uddannelsesplan. 

 Enhedsuddannelser 
o Distrikts- og underafdelingsniveau:  

 Bidrager til tilrettelæggelse, 
gennemførelse og kontrol af 
enhedsuddannelse på distrikts- og 
underafdelingsniveau. 

o Delingsniveau: 
 Deltager i planlægningen og 

tilrettelæggelsen af enhedsuddannelse 
på delings-/gruppeniveau i samarbejde 
med foresat myndighed og underlagte 
førere. 

 Deltager i gennemførelse og kontrol af 
enhedsuddannelser på delings-
/gruppeniveau. 

 Øvelser: 
o Deltager efter behov i planlægningen, 

tilrettelæggelse, gennemførelse og kontrol af 
øvelser på delings-/gruppeniveau. 
 

Specifikke opgaver:  Bidrager til underafdelingens planlægning og 
gennemførelse af lokale kurser.  

 Bidrager til at underafdelingens personel gennemfører 
den til enhver tid gældende uddannelse herunder 
specifikt LPU og GME-F. 

 Bistår NK med at sikre personellets gennemførelse af 
enkeltmands-, befalingsmands- og vedligeholdende 
uddannelser i samarbejde med UAFD øvrige førere. 

 Bidrager til underafdelingens uddannelsesvirksomhed. 

 I koordination med NK sikrer udarbejdelsen af 
underafdelingens uddannelsesplaner for enkeltmand. 

 Forestår koordineringen af underafdelingens 
uddannelsesbehov i samarbejde med NK og distriktet. 

 Holder underafdelingen informeret omkring nye 
uddannelsestiltag og uddannelsesveje.  
 

Særlige forhold: Ingen 

 

2. INDIVIDUELT FOR FUNKTIONEN 

Funktion:  

Forvaltningsansvarlig myndighed:   

Indgår i underafdeling:   

Indgår i enhed:   
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Lokale opgaver:   

Lokal uddannelsesaftale:   

 

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


