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1. HJEMMEVÆRNSLEDELSENS DIREKTIV
Hjemmeværnsledelsens direktiv for 2017 tager udgangspunkt i Hjemmeværnskommandoens Mål- 
og resultatplan 2017, aftale om Forsvarets ordning 2013-2017 samt beslutningsoplægget om 
Hjemmeværnets omstilling og udvikling af 2. marts 2016.

2017 bliver et år med store ændringer med bl.a. iværksættelse af implementeringen af de politiske 
beslutninger for Hjemmeværnets omstilling og udvikling. Udviklingen inden for Hjemmeværnets 
opgavekompleks og ikke mindst implementeringen af Hjemmeværnets fremtidige struktur vil bety-
de markante ændringer for mange af Hjemmeværnets fastansatte, og vil i et vist omfang også 
komme til at berøre den frivillige struktur. Det er dog målet for Hjemmeværnsledelsen, at såvel 
uddannelse som den daglige opgaveløsning og anvendelse af Hjemmeværnets operative kapacite-
ter i den frivillige struktur, fortsat sker sideløbende med omstillingen af Hjemmeværnet.

Hjemmeværnet skal være en attraktiv militær beredskabsorganisation. Hjemmeværnet oplever 
generelt en stigning i efterspørgslen på støtte til Forsvaret og samfundets samlede beredskab. Det 
er afgørende for Hjemmeværnets fortsatte relevans og troværdighed, at Hjemmeværnet også 
fremadrettet kan opstille et relevant og brugbart beredskab, der kan levere den efterspurgte støt-
te. Dette kræver kapaciteter, der er velorganiserede, udrustede til opgaven og på det nødvendige 
uddannelsesmæssige niveau.

Hjemmeværnet skal ligeledes være en attraktiv organisation for de frivillige soldater og en attrak-
tiv arbejdsplads for de ansatte. I 2017 vil Hjemmeværnet derfor have fokus på operative opgaver 
for såvel enheder som for den enkelte frivillige i underafdelingen. Der vil endvidere i 2017 være 
fokus på kompetenceudvikling af medarbejdere samtidig med, at der tages hånd om de ansatte, 
som måtte blive ramt af konsekvenserne af Hjemmeværnets omstilling.

2. ÅRSPROGRAMMET
Årsprogrammet angiver Hjemmeværnsledelsens prioriterede strategiske målsætninger for året. 
Myndigheder skal med baggrund i det strategiske planlægningsgrundlag nedbryde dette og opstille 
målbare krav for underlagte myndigheder eller enheder, således at der ved den enkelte myndighed 
eller underafdeling er et klart billede af, hvilke opgaver der skal løses, samt hvad der skal priorite-
res. Der skal på alle niveauer ske en gensidig orientering om processen med nedbrydningen af 
årsprogrammet til underliggende myndigheder. Dette kan eksempelvis være en del af den årlige 
chef til chef-samtale.

Årsprogram udarbejdes i år x-1. Målene er fremkommet gennem:

 Mål- og resultatplanen.
 Forsvarsforlig 2013-2017.
 Hjemmeværnsledelses prioriteringer.

Årsprogrammet udgør – sammen med lov- og bestemmelsesgrundlaget, chefdirektiver1 samt øvri-
ge direktiver og bestemmelser for Hjemmeværnet – det strategiske planlægningsgrundlag for un-

1 Specifikke chefdirektiver til regionschefer, værnsgrenschefer, chefen for Hjemmeværnsskolen og stabsche-
fen ved Hjemmeværnskommandoen er under udarbejdelse ved Hjemmeværnskommandoen og forventes 
udgivet primo 2017.
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derlagte myndigheders virksomhed i 20172. De i årsprogrammet omtalte myndigheder er Lands-
delsregionerne, Marinehjemmeværnet, Flyverhjemmeværnet, Hjemmeværnsskolen og Hjemme-
værnskommandoen inkl. Hjemmeværnets Center for Stabiliseringsindsatser.

Herunder uddybes nogle af de emner, der har relation til udarbejdelsen af årsprogrammet, herun-
der mission, vision og pejlemærker, mål- og resultatplan samt Hjemmeværnskommandoens årsbe-
retning.

2.1. Mission, vision og pejlemærker.
Forsvarsministeriet har i 2015 formuleret en koncernfælles mission og vision gældende for hele 
Forsvarsministeriets område:

MISSION

VISION

Mission og vision fastsætter – sammen med hjemmeværnsloven – Hjemmeværnets overordnede 
formål og danner de grundlæggende rammer og målsætninger, som alle Hjemmeværnets opgaver 
skal falde ind under. For opnåelse af mission og vision er der formuleret en strategi for Hjemme-
værnet. 

”Hjemmeværnet er en frivillig, militær beredskabsorganisation, hvis hovedformål, identitet og rele-
vans er baseret på at støtte Forsvarets opgaveløsning og samfundets samlede beredskab med 

udgangspunkt i et folkeligt, frivilligt engagement. Hjemmeværnet målretter struktur, uddannelse 
og indsats i forhold til at kunne levere et givent beredskab til støtte for det samlede samfund”.

Hjemmeværnets evne til at støtte Forsvaret og samfundet er baseret på, at Hjemmeværnet er en 
frivillig militær beredskabsorganisation, hvor hele det uddannelses- og ledelsesmæssige grundlag 
skabes og udvikles. De frivillige soldater hverves og uddanner sig med udgangspunkt i den lokale 
forankring, hvilket udgør det centrale grundlag for Hjemmeværnets muligheder for at løse såvel 
nationale som internationale opgaver inden for alle områder af opgavespektret. Det er Hjemme-
værnets militære organisation, der danner grundlaget for, at Hjemmeværnet virker hurtigt og er i 
stand til at yde støtte i sammenhænge, hvor større hændelser, såsom ulykker, terrorhandlinger 
eller katastrofer truer, eller er indtruffet. Grundlaget for løsning af Hjemmeværnets opgaver er 
volumen og kvaliteten af Hjemmeværnets kapaciteter. I bestræbelserne på at indfri den fælles 

2 Opgave- samt ansvarsfordeling i Årsprogram 2017 er foretaget i forhold til Hjemmeværnets nye struktur, 
der implementeres fra 1. januar 2017.

Sammen arbejder vi for Danmarks sikkerhed, interesser og borgernes tryghed.

Vi driver og udvikler opgaveløsningen, så vi får mest mulig effekt ud af de ressourcer, vi sam-
men råder over.

Vi er en professionel og bredt anerkendt samarbejdspartner.

Vi skaber fælles handlekraft gennem loyalt og tillidsfuldt samarbejde.
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mission og vision er der som en del af Hjemmeværnets strategiske målbillede udarbejdet fire stra-
tegiske pejlemærker. Pejlemærkerne er:

 Hjemmeværnet opstiller veluddannede, relevante og efterspurgte kapaciteter, der sikrer Hjem-
meværnets opgaveløsning for Danmarks sikkerhed.

 Hjemmeværnet rekrutterer nye medlemmer og søger at fastholde nuværende således, at volu-
men af den aktive styrke fastholdes.

 Hjemmeværnet leverer beredskab til Danmarks sikkerhed gennem støtte til Forsvarets og sam-
fundets samlede beredskabs opgaveløsning.

 Hjemmeværnet er en professionel og bredt anerkendt samarbejdspartner, der opfattes som 
relevant og kendetegnes ved professionalisme i opgaveløsningen.

Pejlemærkerne operationaliseres og danner grundlaget for opstilling af mål- og resultatkrav i både 
mål- og resultatplanen og årsprogrammet. Kravene skal sikre fortsat udvikling af Hjemmeværnet. 
Samtidig sikres det, at Hjemmeværnet til stadighed løser sin hovedopgave med at levere bered-
skab, så der også fremadrettet kan leveres relevante og troværdige kapaciteter til støtte for For-
svaret og samfundets samlede beredskab.

2.2. Mål- og resultatplan.
Mål- og resultatstyring er et væsentligt element i prioriteringen af Hjemmeværnets bevillingsan-
vendelse. De overordnede politiske målsætninger på Forsvarsministeriets område er fastsat i politi-
ske aftaler, love, årlig finanslov mv. Disse politiske målsætninger bliver omdannet til konkrete præ-
stationsforventninger i form af mål- og resultatkrav i mål- og resultatplanen indgået mellem For-
svarsministeriet og Hjemmeværnskommandoen.

2.3. Hjemmeværnskommandoens årsberetning.
På baggrund af Forsvarsministeriets direktiv udarbejder Hjemmeværnskommandoen en årsberet-
ning, der beskriver Hjemmeværnets økonomiske og faglige resultater. Årsberetningen fungerer 
som afrapportering på Hjemmeværnkommandoens mål- og resultatplan. Formålet med årsberet-
ningen er at give et retvisende billede af Hjemmeværnets målopfyldelse på mål- og resultatplanen 
relateret til ressourceforbruget samt aflæggelse af bevillingsregnskab. Forsvarsministeriet samler 
efterfølgende alle underlagte styrelsers årsberetninger i én samlet årsrapport med et samlet bevil-
lingsregnskab for ministerområdet.

3. MÅL OG RESULTATKRAV
I dette afsnit uddybes virksomhedsmodel, opgavehierarki, ydelseshierarki samt Hjemmeværnsle-
delsens fokusområder (de specifikke mål- og resultatkrav samt pålagte opgaver for myndighederne 
fremgår af bilag 1 og 5 til årsprogrammet).

3.1. Hjemmeværnets virksomhedsmodel.
Formålet med Hjemmeværnets virksomhedsmodel er at skabe en kobling mellem det økonomiske 
ressourcetræk og de enkelte aktiviteter og derved skabe rammerne for strategisk styring i Hjem-
meværnet. Hjemmeværnets nuværende virksomhedsmodel justeres fra 2017, således at den er 
synkroniseret med Hjemmeværnets nye virksomhedsoversigt på Finansloven. I den justerede virk-
somhedsmodel opereres der med fire hovedopgaver for Hjemmeværnet til understøttelse af bered-
skabsforpligtigelsen: Opstilling, uddannelse, indsættelse samt generel ledelse og administration. 
De fire hovedopgaver opdeles yderligere i otte kerneopgaver, der indgår med hver sit hovedformål 
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på finansloven og danner grundlag for opbygningen af Hjemmeværnets opgavekontoplan (KAMI-
oversigt, bilag 3), der anvendes til budgettering samt kontering ved Hjemmeværnets myndighe-
der.

Hjemmeværnets samlede bevilling 482,6 mio. fordeles på de otte kerneopgaver således:
 Opstilling Hærhjemmeværnets operative kapaciteter (249,4 mio.),
 Opstilling Marinehjemmeværnets operative kapaciteter (31,0 mio.),
 Opstilling Flyverhjemmeværnets operative kapaciteter (18,0 mio.),
 Uddannelsesstyring og planlægning (49,1 mio.),
 Uddannelsesvirksomhed (76,1 mio.),
 Støtte til Forsvaret (6,0 mio.),
 Støtte til samfundet (3,0 mio.),
 Generel ledelse og administration (50,0 mio.).

Figur 1: Virksomhedsmodellen viser sammenhængen mellem hovedopgaver, kerneopgaver og ydelser.

Herunder er illustreret, hvorledes Hjemmeværnet via virksomhedsmodellen og opgavekontoplanen 
(KAMI-strukturen) skaber sammenhæng mellem aktivitet og ressourceallokering.

Hjemmeværnet

Hovedopgave  Indsættelse

   Kerneopgave  Støtte til samfundet

Ydelse (KAMI), aktivitetstype  Afspærringsopgave
       (Aktivitet/ordre)

Figur 2: Formål/aktivitet

Eksemplet viser en afspærringsopgaver til støtte for samfundet (Politiet). Hjemmeværnet kan såle-
des redegøre for ressourceanvendelsen indenfor et givent område i forbindelse med revurdering 
og forbrugsrapportering.
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3.2. Hjemmeværnets opgavehierarki.
Opgavehierarkiet indeholder de langsigtede og strategiske mål, der er udsprunget af hjemme-
værnsloven samt koncernens mission og vision. Målene i opgavehierarkiet opstilles med udgangs-
punkt i Hjemmeværnsledelsens prioriterede strategiske pejlemærker og er fundamentet for mål- 
og resultatkravene i både mål- og resultatplan samt årsprogram. Derfor vil målene i opgavehierar-
kiet ofte gå igen gennem en årrække, indtil målet ikke længere er strategisk afgørende for Hjem-
meværnet. Aktiviteter, for hvilke der er fastsat egentlige lovkrav og bestemmelser, f.eks. Lovpligtig 
Uddannelse (LPU), øvelsesvirksomhed, udviklingssamtaler m.v., er normalt ikke medtaget som 
resultatmål i årsprogrammet, med mindre Hjemmeværnsledelsen har særlige ønsker om at fokuse-
re på et givent område. Aktiviteter, der fører frem til opnåelsen af disse mål, skal gennemføres 
kontinuerligt.

Selvom Hjemmeværnets økonomiske rammer på finansloven som tidligere anført fordeles på ker-
neopgaveniveau sker opgaveløsning med udgangspunkt i Hjemmeværnets fire hovedopgaver; Op-
stilling, uddannelse, indsættelse samt generel ledelse og administration som illustreret i opgave-
hierarkiet (se figur 3). Opgavehierarkiet skaber en sammenhæng hele vejen fra hjemmeværnslo-
ven og ned til de enkelte aktiviteter, der gennemføres på underafdelingsniveau. Hjemmeværnets 
hovedopgaver er bindeleddet mellem resultatmål på den ene side og på den anden side sigtelinjer-
ne i Hjemmeværnets strategiske grundlag. De aktuelle resultatkrav i både mål- og resultatplan 
samt årsprogram defineres inden for hver hovedopgave og afspejler de til enhver tid gældende 
aktuelle indsats- og fokusområder inden for Hjemmeværnets samlede virksomhed. Det er dog ikke 
hensigten, at der opstilles mål- og resultatkrav for hele Hjemmeværnets virksomhed, men at disse 
udvælges ud fra strategisk prioritet.

3.3. Hjemmeværnets ydelseshierarki.
Formålet med opstillingen af Hjemmeværnets ydelseshierarki er at skabe sammenhæng i styringen 
og at give chefer på alle niveauer overblik over koblingen mellem Hjemmeværnskommandoens 
strategiske pejlemærker, kerneopgaver, ydelser og de aktiviteter, der gennemføres ved den enkel-
te myndighed. Herved kan chefer på alle niveauer aktivt anvende mål- og resultatstyringen til at 
prioritere ressourcerne i forhold til Hjemmeværnets kerneopgaver, aktiviteter og myndighedens 
aktuelle budgetter.

Ydelseshierarkimodellen tydeliggør den enkelte chefs ansvarsområde, og det er muligt gennem 
den løbende ledelsesinformation3 at følge performance inden for det enkelte fokusområde i forhold 
til opstillede mål- og resultatkrav.

Det opstillede ydelseshierarki for Hjemmeværnet (bilag 6) beskriver alle de ydelser, Hjemmevær-
net skal levere. For at skabe nødvendig fokus har Hjemmeværnskommandoen udpeget de sty-
ringsmæssigt mest relevante indsatsområder for 2017. Mål- og resultatkrav for disse områder 
fremgår af både mål- og resultatplanen samt årsprogrammet (se figur 3 samt bilag 1).

3 Hjemmeværnskommandoen er sammen med Forsvarets Business Intelligence Shared Service Center (BIS-
SC) i gang med udviklingen af et ledelsesdashboard, der løbende kan vise status for målopfyldelsen på op-
stillede målkrav. Indledningsvis for krav i mål- og resultatplanen, men senere også for alle krav i årspro-
grammet.
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 Sammen arbejder vi for Danmarks sikkerhed, interesser og borgernes tryghed.

Vi driver og udvikler opgaveløsningen, så vi får mest mulig effekt ud af de ressourcer, vi sammen råder over.
Vi er en professionel og bredt anerkendt samarbejdspartner.
Vi skaber fælles handlekraft gennem loyalt og tillidsfuldt samarbejde.
  

Uddannelse
 

Opstilling
 

Indsættelse
 

Fokus på opstilling af 
udvalgte enheder og 
kapaciteter herunder 

beredskabsstyrke, kamp-, 
fartøjs- og flykapacitet

 
Fastholdelse og 

rekruttering til HJV aktive 
styrke

 
HJV uddanner og træner 

HJV-soldater samt 
opstillede enheder og 

kapaciteter gennem en 
effektiv og 

ressourcebevidst 
uddannelsesvirksomhed 
med egen skolestruktur

Kvaliteten af HJV støtte til 
Forsvarets internationale 

opgaveløsning sikres 
gennem træning og 
 øvelsesvirksomhed i 
internationalt miljø 
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Hjemmeværnet er en frivillig militær beredskabsorganisation, hvis hovedformål, identitet og relevans er baseret på at 

støtte Forsvarets opgaveløsning og samfundets samlede beredskab med udgangspunkt i et folkeligt, frivilligt 
engagement. Hjemmeværnet målretter struktur, uddannelse og indsats i forhold til følgende kerneområder: 

Generel ledelse og 
administration

 

 
 

Implementering af 
godkendte 

forsvarsforligsprojekter
l

Fastholde nuværende 
niveau for gennemsnitligt  

antal sygedage pr. 
medarbejder

Figur 3: Hjemmeværnets opgavehierarki
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3.4. Hjemmeværnsledelsens fokusområder for 2017.
Hjemmeværnets strategiske målbillede er som nævnt operationaliseret i fire strategiske pejlemær-
ker, der sammen med strategien danner grundlaget for opstilling af mål- og resultatkrav i både 
mål- og resultatplan samt årsprogram. Pejlemærkerne skal endvidere være basis for operationali-
sering af de aktiviteter, der skal iværksættes ved underliggende niveauer for opnåelsen af den 
koncernfælles mission og vision.

Ud fra det strategiske målbillede for 2017 har Hjemmeværnsledelsen endvidere defineret syv foku-
sområder. Det er områder, som Hjemmeværnsledelsen finder afgørende for ledelsen af Hjemme-
værnet. Kendetegnet for et fokusområde er, at det er kortsigtet og oftest berører et område, som 
Hjemmeværnsledelsen enten ønsker at få opstrammet eller udviklet i en bestemt retning inden for 
en kortere, tidsbegrænset periode. Fokusområderne supplerer således Hjemmeværnets opgave-
hierarki og beskriver de prioriterede områder, som Hjemmeværnsledelsen ønsker at holde et sær-
ligt fokus på.

De udpegede fokusområder for året, skal alle være med til at underbygge Hjemmeværnets be-
stræbelser på at levere beredskab til gavn for både Forsvaret og samfundets samlede beredskab.

Målopfyldelsen indenfor de udpegede fokusområder beskrives i en række delmål, dels i årspro-
grammet og dels via central opfølgning på det lovmæssige grundlag, bestemmelser og centralt 
udarbejdede direktiver. De opstillede resultatkrav i årsprogrammet og fokusområderne vil indgå i 
de chefvurderinger, som myndighederne skal udarbejde i løbet af året.

Fokusområde 1: Hjemmeværnets partnere i Forsvaret og samfundets samlede bered-
skab skal opleve, at relevante anmodninger imødekommes i rette tid, mængde og kva-
litet.
Hjemmeværnets hovedopgave som styrkeopstillende beredskabsorganisation er at kunne møde de 
beredskabsforventninger og – forpligtigelser, som Forsvaret og samfundets samlede beredskab 
stiller i nationalt regi. Operative indsættelser har derfor prioritet frem for øvrige aktiviteter. Bered-
skabet leveres af frivillige soldater og enheder, der på anmodning fra de sektoransvarlige myndig-
heder indsættes til støtte.

Hjemmeværnet skal endvidere kunne bidrage til Forsvarets og øvrige samarbejdspartneres inter-
nationale opgaveløsning. Hjemmeværnet følger derfor udviklingen inden for Forsvarsministeriets 
område med fokus på Forsvarets internationale opgaver og tilbyder kapaciteter, hvor det skønnes 
operativt relevant for dels opgaven samt for den enkelte hjemmeværnssoldat. 

Hjemmeværnets kapaciteter evalueres løbende med henblik på at vurdere deres fortsatte relevans 
og om nødvendigt foretage justeringer inden for opstilling, uddannelse eller tildelt materiel.

Målet er, at kapaciteterne er fleksible i anvendelse og hurtige i reaktionsevne, og at Hjemmevær-
net efterlever beredskabskravene og imødekommer alle relevante anmodninger om støtte fra For-
svaret og samfundets samlede beredskab.
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Fokusområde 2: Kompetencer og kapaciteter i Hjemmeværnets aktive styrke skal fort-
sat udvikles og tilpasses til at kunne møde Forsvarets og det øvrige samfunds behov.
Hjemmeværnet er selvstændigt ansvarlig for at opstille og uddanne egne kapaciteter, der både 
skal kunne leve op til de operativt ansvarliges krav og forventninger til kompetencer, samt til de 
lovmæssige krav om uddannelse og leverede timer. Hjemmeværnet er alene attraktivt for partne-
re, når de frivillige soldater er veluddannede og besidder de rette kompetencer, samt når Hjemme-
værnet er materielmæssigt udrustet til opgaven. Der fokuseres derfor på, at de frivillige soldater 
gennemfører den lovpligtige uddannelse, herunder skydeuddannelse og våbenhåndtering, og efter-
følgende løbende vedligeholder og fornyer kompetencer og kvalifikationer i forhold til den funktion, 
som den enkelte bestrider. Der skal fortsat fokuseres på at få uddannet flere førere, således at 
føringskadren ude ved enhederne bliver bedre bemandet.

Øget samarbejde med Forsvaret samt nye opgaver og opstilling af nye kapaciteter vil også i 2017 
medføre udfordringer inden for alle aspekter af det uddannelsesmæssige område, og det vil være 
nødvendigt at fokusere på både kvalitet, relevans og udbytte ved de enkelte aktiviteter.

Målet er, at Forsvaret og samfundets samlede beredskab kan forvente, at det er veluddannede, 
samtrænede og motiverede frivillige soldater, der stiller op og løser opgaver til støtte for disse.

Fokusområde 3: Hjemmeværnet ser på mulighederne for at tilpasse de frivilliges mu-
ligheder for at gennemføre såvel uddannelse som at deltage ved operative indsættel-
ser.
Med en øget opgaveportefølje til Hjemmeværnet og dermed et øget behov for træning og indsæt-
telse kan der forudses udfordringer for en af Hjemmeværnets grundpræmisser, frivilligheden og 
den tid den enkelte frivillige stiller til rådighed for Hjemmeværnet. Hjemmeværnet ser derfor på 
muligheder og vilkår for, at tjenesten i Hjemmeværnet kan gennemføres både under hensyntagen 
til frivillighedens præmisser, men også på muligheder for ”ansættelse” på særlige vilkår og med 
særlige beredskabskrav i perioder. Gennem strømlining af Hjemmeværnets uddannelsesveje og 
-tilbud, de administrative processer samt øget standardisering skal rammevilkårene for frivillighed i 
Hjemmeværnet søges forbedret. Hjemmeværnet vil se på mulighederne for at frigøre ressourcer 
ved i højere grad at samkøre udvalgte uddannelser eller på andre tiltag til at opnå stordriftsfordele 
på uddannelsesområdet.

Målet er, at der skabes bedre muligheder for, at Hjemmeværnets frivillige medlemmer både kan 
uddanne sig til funktion og/eller opgave, vedligeholde egne kompetencer samt deltage i opgave-
løsning til støtte for Forsvaret og samfundet.

Fokusområde 4: Hjemmeværnet skal aktivt påvirke befolkningens opfattelse af organi-
sationen som relevant og vedkommende i et moderne samfund.
Samfundets anerkendelse af den frivillige indsats er vigtig og skal søges udviklet gennem større 
positiv synlighed, hvor Hjemmeværnet proaktivt er med til at fortælle historien om Hjemmevær-
nets frivillige indsats. Dette skal være baseret på et solidt beredskab til støtte for samfundets sam-
lede beredskab gennem relevante medier ud fra devisen ”Ingen aktivitet uden kommunikation”.

Borgerne i Danmark skal opleve, at Hjemmeværnet bidrager til at skabe et trygt og sikkert sam-
fund med henblik på anerkendelse af et frivilligt bidrag til det militære forsvar af Danmark og til 
beskyttelsen af det danske samfund.
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Målet er, at borgerne oplever Hjemmeværnet som et vigtigt bidrag til Forsvaret og beskyttelsen af 
Danmark samt, at de frivillige i Hjemmeværnet oplever en større anerkendelse for deres indsats til 
støtte for samfundet.

Fokusområde 5: Hjemmeværnets rekrutterings- og fastholdelsesindsats skal styrkes.
Robustheden i Hjemmeværnet skal øges. Gennem en mere målrettet hverve- og rekrutteringsind-
sats i hele landet, skal der både hverves bredt i forhold til antal, men der skal også ske en mere 
målrettet indsats for at rekruttere folk med mere specifikke kompetencer til løsning af de mere 
specialiserede opgaver, som Hjemmeværnet skal løse både nationalt og internationalt.

I 2017 skal der derfor fokuseres på at fastholde Hjemmeværnets aktive styrke og skaffe personel 
til de særlige opgaver, der tildeles Hjemmeværnet, herunder opstilling af beredskabsstyrken, støt-
te til Politiet ved grænsekontrol4 samt forberede at kunne støtte Forsvaret ved iværksættelse af 
klargøring, forskydning og deployering af det danske VJTF-bidrag (Very High Readiness Joint Task 
Force).

Målet er, at volumen i Hjemmeværnets aktive styrke som minimum fastholdes.

Fokusområde 6: Implementeringen af det godkendte beslutningsoplæg for Hjemme-
værnets omstilling og udvikling i relation til aftale om Forsvarets ordning 2013-2017 
påbegyndes.
Implementeringen af Forsvarsaftalen 2013-2017, herunder beslutningsoplægget om Hjemmevær-
nets omstilling og udvikling, er en prioriteret opgave for Hjemmeværnets myndigheder. Omstillin-
gen vil være ressourcekrævende for den ansatte struktur, hvilket også kan påvirke den frivillige 
struktur.

I 2017 vil omstillingsprocessen have særlig indvirkning på regionsniveauet i Hærhjemmeværnet, 
hvor tre totalforsvarsregioner sammenlægges til to landsdelsregioner, på hærhjemmeværnsdistrik-
ter samt ved Marinehjemmeværnet, Flyverhjemmeværnet samt Hjemmeværnskolen. I de følgende 
år vil Hjemmeværnets myndigheder endvidere skulle implementere en ny logistisk og administrativ 
struktur.

Det er målet, at Hjemmeværnet sideløbende med omstillingen prioriterer og gennemfører øvrige 
aktiviteter og opgaver inden for uddannelse, øvelser samt støtte til Forsvaret og samfundets sam-
lede beredskab. Hjemmeværnsledelsen vil prioritere, at tilliden til Hjemmeværnet ikke svækkes 
under omstillingsprocessen. Der vil være særlig fokus på Hjemmeværnets operative kapaciteter og 
det frivillige niveau.

Fokusområde 7: Effektiv virksomhedsstyring med fokus på lederskab og sygefravær.
Gode resultater og høj kvalitet i opgaveløsningen skabes af Hjemmeværnets frivillige soldater, me-
darbejdere og ledere. Ved at tiltrække, fastholde og udvikle kompetente medarbejdere og ledere 
kan alle være med til at udvikle Hjemmeværnet.

Hjemmeværnet skal som arbejdsplads være kendetegnet ved, at udvikling og ansvar følges op af 
en effektiv opgavevaretagelse. Derfor har det Hjemmeværnsledelsens fokus, at relevant kompe-

4 Grænsekontrolopgaven er foreløbigt forlænget frem til 1. april, og Hjemmeværnet er varslet en yderligere 
forlængelse frem til 1. september 2017.
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tenceudvikling af medarbejdere prioriteres. Hjemmeværnet ønsker, at forholdet mellem alle ansat-
te og frivillige er præget af åbenhed, ærlighed og respekt for det arbejde, der udføres. Nøglen til 
dette er medinddragelse på alle niveauer i flest mulige beslutninger, ikke mindst i relation til de fo-
restående forandringsprocesser.

Målet er, at Hjemmeværnet opleves som en attraktiv arbejdsplads, hvor opgaverne løses af kom-
petente medarbejde og ledere i konstant udvikling.

3.5. Økonomi.
Hjemmeværnets virksomhed gennemføres under anvendelse af mål- og rammestyringsprincippet 
samt resultatstyring på udvalgte områder. I dette lys styres Hjemmeværnets økonomi ud fra en 
aktivitetsbaseret tilgang, hvor der til hver styringsrelevant aktivitet tilknyttes et ordrenummer, der 
aggregerer op til de overordnede ydelser (KAMI) i ydelseshierarkiet. Det er således ydelsesniveau-
et (KAMI-niveau), som er det primære styringsniveau. Til understøttelse af budgetteringen og bud-
getopfølgningen i aktivitetsstyringen er der udarbejdet en opgavekontoplan (KAMI-oversigt, bilag 
3), der både indeholder en oversigt over ydelserne (KAMI) og over aktiviteterne (ordrenumrene).

Som udgangspunkt udfærdiges myndighedsbudgetter til og med regions-, værnsgrens- og skoleni-
veau. Dette sker på baggrund af myndighedernes indmeldinger fordelt på relevante KAMI samt en 
deraf afledt rammetildeling fra Hjemmeværnskommandoen. Budgetteringen foretages kun på fi-
nansregnskabet (aktivitetsløn og øvrig drift) og periodiseres månedsvis.

For så vidt angår omkostningsregnskabet (aktivitetsbaserede omkostninger) sker budgettering ved 
Hjemmeværnskommandoens foranstaltning på baggrund af forventningsafstemninger med Forsva-
rets funktionelle styrelser.

Finansbudgetter for underliggende myndigheder (under regions-, værnsgrens- og skoleniveau) 
baseres på en aktivitetsmæssig tilgang, hvor den enkelte myndighed i forlængelse af gældende 
årsprogram og AKOS har beskrevet hvilke aktiviteter, der forventes afholdt. Det er herefter regio-
nens, værnsgrenens og skolens ansvar – ikke den underliggende myndighed – at omsætte denne 
aktivitetsbeskrivelse til et budget for forventet forbrug pr. myndighed for de enkelte KAMI.

Myndighederne (regioner, værnsgrene og skolen) skal med udgangspunkt i tildelte budgetrammer 
(bilag 2) budgettere for planlagte aktiviteter (KAMI og ordrenumre) og fremsende budgetforslag 
herfor under overholdelse af den foreslåede ramme. Det er vigtigt, at myndighederne er realistiske 
i deres budgettering således, at prognosesikkerheden er i top, både hvad angår aktiviteter, timer 
og ikke mindst forbruget.
Budgettering for 2017 er foretaget rettidigt (efter udsendt plan fra Hjemmeværnskommandoen) 
og myndighederne er meddelt endelige rammer og har fået godkendt budgetterne for året. Juste-
ringsbehov på baggrund af det endelige årsprogram for 2017 drøftes med Hjemmeværnskomman-
doen jf. Budgetdirektivet (bilag 4) eller ved behov.

Det fremgår bl.a. af Forsvarsministeriets koncernfælles mission og vision, at de fælles ressourcer 
skal udnyttes bedst muligt. Dette indebærer, at også Hjemmeværnets fysiske, personelmæssige 
og økonomiske ressourcer skal nyttiggøres optimalt. De ovenfor nævnte fokusområder samt støt-
ten til samarbejdspartnere skal tilrettelægges på en måde, så ressourcerne udnyttes effektivt. Den 
enkelte chef skal vedvarende og løbende evaluere den enkelte aktivitet i forhold til de anvendte 
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ressourcer og løbende optimere. Der skal ligeledes mindst månedligt kunne opgøres status på de 
anvendte ressourcer både bagud og i forhold til planlægningen således, at der rettidigt kan foreta-
ges korrigerende handlinger enten lokalt, regionalt eller fra centralt hold.

Til understøttelse af budgetteringen har myndighederne ud over årsprogrammet følgende redska-
ber til rådighed: 

 Rammeudmelding
 Omkostningsstedsoversigt
 Budgetdirektiv
 Budgetvejledning
 Opgørelse over gældende satser

3.6. Evaluering og vurdering.
Opfyldelsen af resultatkrav i årsprogrammet og resultater indenfor fokusområderne vil indgå i 
Hjemmeværnskommandoens samlede evaluering og vurdering af myndighederne.

Kriterierne for tildeling af vederlag til myndighedschefer (§5) samt ”ny løn”-tildelingen til myndig-
hederne vil bl.a. tage afsæt i den kvalitative vurdering af ovenstående områder, ligesom de løben-
de regnskabsrapporter (BAM-rapporter) vil blive inddraget i processen.
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