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Nationale opgaver
Mål Resultatkrav Rapporteringsinstruks

1N Støtte til Forsvaret Anmodninger fra Forsvaret skal 
imødekommes i minimum 95 % af 
tilfældene inden for rammerne af 
Forsvarskommandoens direktiv for 
Hjemmeværnets operative 
anvendelse samt respektive 
operative myndigheders 
underliggende direktiver og 
bestemmelser.

Opfyldt 95 %
Delvist opfyldt 93 – 95 %

Ikke opfyldt Under 93 %

2N Støtte til Politiet Anmodninger fra Politiet skal 
imødekommes i minimum 95 % af 
tilfældene inden for rammerne af 
Rigspolitiets og 
Hjemmeværnskommandoens 
underliggende direktiver og 
bestemmelser.

Opfyldt 95 %
Delvist opfyldt 93 – 95 %

Ikke opfyldt Under 93 %

3N Kvalitet i 
opgaveløsningen 

Hjemmeværnet skal tilsikre, at 
kvaliteten i opgaveløsningen 
fastholdes og om muligt 
udbygges. Minimum 95 % af 
opgaverne som er registreret i 
REEVAPOL skal være løst 
tilfredsstillende i forhold til 
politiets vurdering.

Opfyldt 95 %
Delvist opfyldt 90 – 95 %

Ikke opfyldt Under 90 %

4N Støtte til det kommunale 
beredskab og statslige 
redningsberedskab

Anmodninger fra det kommunale
beredskab og statslige 
redningsberedskab skal 
imødekommes i minimum 95 % af 
tilfældene inden for rammerne af 
Forsvarsministeriets policy for 
Hjemmeværnets operative 
indsættelse i forbindelse med 

Opfyldt 95 %

Delvist opfyldt 93 – 95 %
Ikke opfyldt Under 93 %



Bilag 1 til RK 2014 ver. 003 (05 DEC 13) – Rapportering på RK 2014

militær hjælp til civile 
myndigheder m.fl.

5N Støtte til Skat Anmodninger fra Skat skal 
imødekommes i minimum 95 % af 
tilfældene jf. samarbejdsaftale 
mellem Skat og hjemmeværnet.

Opfyldt 95 %
Delvist opfyldt 93 – 95 %

Ikke opfyldt Under 93 %

6N Uvarslede indsættelser Hjemmeværnets uvarslede 
indsættelser skal være påbegyndt 
inden for en time i minimum 95 % af 
tilfældene.

Opgøres i forbindelse med hver enkelt indsættelse. Alle uvarslede 
indsættelser tæller ligeligt.
Opfyldt 95 %
Delvist opfyldt 93-95 %

Ikke opfyldt Under 93 %

7N Tidskrav til uvarslede 
indsættelser

Efter aktivering ved uvarslede 
indsættelser til støtte for 
samarbejdspartnere skal 
Hjemmeværnet kunne øge støtten 
med rekvireret personel (op til 100 
mand) inden for tre timer i minimum 
95 % af tilfældene.

Opgøres i forbindelse med hver enkelt indsættelse. Alle uvarslede 
indsættelser tæller ligeligt.
Opfyldt 95 %

Delvist opfyldt 93-95 %
Ikke opfyldt Under 93 %

8N Implementere et 
elektronisk rekvirerings- og 
evalueringssystem baseret 
på samme elektroniske 

platform som REEVAPOL

REEVAPOL platformen og 
erfaringerne fra arbejdet med denne 
platform anvendes som 
udgangspunkt til opstart af 
pilotprojektperiode med rekvirenter 
fra FKO, herunder særligt HOK, SOK 
og FTK. Pilotprojektsperioden 
opstartes i 2014.  

Opfyldt REEVAPOL opstartes som pilotprojekt i HOK, SOK 
og FTK seneste i 2014

Delvist opfyldt REEVAPOL opstartes som pilotprojekt i to af de 
nævnte myndigheder seneste i 2014.

Ikke opfyldt REEVAPOL er ikke opstartet som pilotprojekt i
2014. 
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Internationale opgaver

Mål Resultatkrav Rapporteringsinstruks

1I Planlægge og 
gennemføre 
aktiviteter til 
kapacitetsopbyg
ningsopgaver i 
Georgien

De planlagte aktiviteter for militært 
samarbejde mellem Hjemmeværnet og 
den Georgiske National Guard 
gennemføres.

Opfyldt De 7 planlagte1 hovedaktiviteter er gennemført..
Delvist opfyldt 5 ud af 7 af de planlagte hovedaktiviteter er gennemført.
Ikke opfyldt Færre end 5 af de planlagte hovedaktiviteter er 

gennemført.

2I Planlægge og 
gennemføre 
aktiviteter til 
kapacitetsopbyg
ningsopgaver til 
støtte for Libyen

De planlagte aktiviteter for militært 
samarbejde mellem Hjemmeværnet og
Forsvaret til støtte for Libyen 
gennemføres.

Opfyldt Hjemmeværnet har deltaget med et selvstændigt bidrag 
(skaleres ift. Forsvaret) til uddannelse af libyske soldater 
i UK under OP VOCATE på hold 2 og 3.

Delvist opfyldt Hjemmeværnet har deltaget i uddannelse af libyske 
soldater i UK under OP VOCATE på hold 2 eller 3.

Ikke opfyldt Hjemmeværnet har ikke deltaget i OP VOCATE.

3I Hjemtage, 
Lessons 
Identified og 
Lessons 
Learned, 
Agribusiness 
Development 
Team

Hjemmeværnet skal hjemtage, afvikle 
samt gennemført Lessons Identified og 
Lessons Learned af planlægnings-, 
tilrettelæggelses- og 
gennemførelsesfasen af 
Hjemmeværnets bidrag til US 
Agribusiness Development Team.

Opfyldt Bidraget er hjemtaget, afviklet og der er gennemført 
Lessons Identified og Lessons Learned.
Succeskriterierne for missionen er:
 Større og mere effektiv produktion
 nye produktionsmåder
 bedre uddannelse
 udbredelse af andelstankegangen
Opfyldelsen af succeskriterier vurderes i End of tour 
rapporten.

Ikke opfyldt Der er ikke gennemført Lessons Identified og Lessons 
Learned.

                                                            
1

“Programme for military bilateral co-operation between Georgian National Guard and The Danish Home Guard 2014”.
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4I Styrke 

Hjemmeværnets 

rolle i forhold til 

at bistå 

Forsvaret i 

internationale 

opgaver

Jf forsvarsforlig 2013-2017 skal 
Hjemmeværnets rolle i forhold til at 
kunne støtte og bistå Forsvaret i 
internationale opgaver styrkes. I 2014 
vil Hjemmeværnet styrke evnen til 
internationalt samarbejde med:
 De skandinaviske lande, Norge og 

Sverige

 US National Guard

 De baltiske lande 

Opfyldt De planlagte hovedaktiviteter i de tre landeprogrammer 
er gennemført.

Delvist opfyldt De planlagte hovedaktiviteter i to af de tre 
landeprogrammer er gennemført.

Ikke opfyldt De planlagte hovedaktiviteter er ikke gennemført i 
mindst to af tre landeprogrammer.

Kommunikation

Mål Resultatkrav Rapporteringsinstruks
1K Rekruttere flere 

frivillige 
medlemmer 
med 
værnsfælles 
baggrund

Målrettet hverveaktivitet skal sikre at 
rekrutteringen af personel med 
værnsuddannelse udgør 35 % af de 
nye kontrakter2. 

Opfyldt Personel med værnsuddannelse udgør minimum 35 % af 
de nye kontrakter.

Delvist opfyldt Personel med værnsuddannelse udgør mellem 30 og 35 
% af de nye kontrakter.

Ikke opfyldt Personel med værnsuddannelse udgør under 30 % af de 
nye kontrakter.

2K Rekruttere flere 
kvindelige 
medlemmer

Hjemmeværnet vil være en mangfoldig 
arbejdsplads og vil derfor have flere 
kvinder i den frivillige struktur. 18 % af 
nye medlemmer skal udgøres af 
kvinder.

Opfyldt Minimum 18 % af nye medlemmer udgøres af kvinder.

Delvist opfyldt Minimum 16 % af nye medlemmer udgøres af kvinder.
Ikke opfyldt Færre end 16 % af nye medlemmer udgøres af kvinder.

3K Rekruttering Det er målet at nedbringe 
gennemsnitsalderen i Hjemmeværnet, 
hvorfor der fokuseres på at rekruttere 
1.000 nye medlemmer i aldersgruppen 
18-32 år.

Opfyldt Rekruttering af minimum 1.000 medlemmer i 
aldersgruppen 18-32 år.

Delvist opfyldt Rekruttering af minimum 900 medlemmer i 
aldersgruppen 18-32 år.

Ikke opfyldt Rekruttering af færre end 900 medlemmer i 
aldersgruppen 18-32 år.

                                                            
2

Afhængig af værnepligtig struktur ved Forsvaret (antallet af værnepligtige i Forsvarets struktur).
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4K Fastholdelse For at fastholde den aktive styrke skal 
nettoafgangen nedbringes med 10 % i 
forhold til 20133.

Opfyldt Nettoafgangen er nedbragt med minimum 10 % i forhold 
til 2013.

Delvist opfyldt Nettoafgangen er nedbragt med minimum 8 % i forhold 
til 2013

Ikke opfyldt Nettoafgangen er ikke nedbragt med minimum 8 % i 
forhold til 2013. 

5K Bidrager til 
sikkerhed og 
tryghed i 
Danmark

Minimum 70 % af befolkningen mener 
at Hjemmeværnets frivillige soldater 
bidrager til at skabe sikkerhed og 
tryghed i Danmark. 

70 % af befolkningen mener i høj grad eller i nogen grad at Hjemmeværnets 
frivillige soldater bidrager til at skabe sikkerhed og tryghed i Danmark.

Opfyldt Mindst 70 % af adspurgte

Delvist opfyldt Mindst 60 % af adspurgte

Ikke opfyldt Under 60 % af adspurgte

6K Tillid til 
hjemmeværnets 
opgaveløsning

Minimum 70 % af befolkningen har tillid 
eller stor tillid til, at Hjemmeværnet kan 
løse sine opgaver. 

70 % af befolkningen skal have tillid til, at hjemmeværnet kan løse sine opgaver.

Opfyldt Mindst 70 % af adspurgte

Ikke opfyldt Under 70 % af adspurgte

Udviklende virksomhed

Mål Resultatkrav Rapporteringsinstruks
1U Flere kvinder på 

ledelsesniveau.
Stigningen af kvinder i den aktive 
struktur skal afspejles på 
ledelsesniveauet. Andelen af kvinder 
der har gennemført den almene 
befalingsmandsuddannelse skal 
øges. Den samlede gennemførelse 
skal bestå af mindst 15 % kvinder.

Opfyldt Minimum 15 % af den samlede gennemførelsesprocent 
består af kvinder.

Delvist opfyldt 12 – 15 % af den samlede gennemførelsesprocent 
består af kvinder.

Ikke opfyldt Under 12 % af den samlede gennemførelsesprocent 
består af kvinder. 

2U Styrke 
veteranområdet

Hjemmeværnet vil i 2014 i tæt 
samarbejde med veterancentret 
arbejde for at tilbyde vore veteraner 
støtte i forbindelse med rehabilitering. 

Opfyldt Hjemmeværnet kan stille minimum 15 praktikpladser til 
rådighed

Delvist opfyldt Hjemmeværnet kan stille minimum 13 praktikpladser til 
rådighed

                                                            
3

Afhængig af budgetanalysens konsekvenser for Hjemmeværnets struktur.
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Fokus vil især være på besættelse af de 
praktik-pladser, Hjemmeværnets 
myndigheder har tilbudt at stille til 
rådighed for veterancentret. 
Hjemmeværnet kan stille 15
praktikpladser til rådighed.

Ikke opfyldt Hjemmeværnet kan stille færre end 13 praktikpladser til 
rådighed

3U Prioritere 
udviklings-
samtaler

Der skal ved udgangen af året være 
afholdt udviklingssamtaler med 
minimum 95 % af de fastansatte. 
Målingen gennemføres for personel 
ansat/udført funktion i samme stilling 
minimum seks måneder.

Måles i antal udviklingssamtaler der er registeret. Personel, der indgår, skal have 
været på tjenestestedet minimum et år. Fratrukket personel på særlige vilkår. 
Opfyldt 95 %

Delvist opfyldt 90 – 95 %
Ikke opfyldt Under 90 %

4U Sundhed og 
trivsel. 

Det gennemsnitlige sygefravær blandt 
hjemmeværnets fastansatte 
medarbejdere må maksimalt være 6
arbejdsdage.

Måles i antal sygedage i gennemsnit pr. medarbejder. Herfra er fratrukket 
langtidssyge samt ansatte på særlige vilkår. Målingen foretages i HR–BI rapport.
Opfyldt Maksimum 6 sygedage

Delvist opfyldt Mellem 6 og 7 sygedage
Ikke opfyldt Mere end 7 sygedage

5U Implementering 
af forsvarsforlig 

Hjemmeværnet har udarbejdet en 
implementeringsplan for 
forligsprojekterne. Følgende milepæle 
skal gennemføres i 2014:  
 Hjemmeværnet har opstillet en 

kapacitetsopbygningsenhed.
 Totalforsvarsregion FYN, Syd- og 

Sønderjylland, Totalforsvarsregion 
Nord- og Midtjylland og 
Totalforsvarsregion Sjælland er 
sammenlagt.

Opfyldt Følgende milepæle er gennemført i 2014: 
 Hjemmeværnet har opstillet en 

kapacitetsopbygningsenhed.

 Totalforsvarsregion FYN, Syd- og Sønderjylland, 
Totalforsvarsregion Nord- og Midtjylland og 
Totalforsvarsregion Sjælland er sammenlagt.

Ikke opfyldt De nævnte milepæle er ikke gennemført i 2014.

6U Anvendelse af 
LEAN

Hjemmeværnet anvender LEAN 
konceptet i højere grad og gennemfører 
minimum to projekter med LEAN som 
et integreret værktøj

Opfyldt Hjemmeværnet kan dokumentere anvendelse af LEAN i 
minimum to projekter.

Delvist opfyldt Hjemmeværnet kan dokumentere anvendelse af LEAN i ét 
projekt.

Ikke opfyldt HJK kan ikke dokumentere anvendelse af LEAN i 
projektarbejde.

7U Udvikle krav Hjemmeværnet udvikler resultatkrav for Opfyldt Hjemmeværnet har udviklet 
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vedr. 
Hjemmeværnets 
beredskab

Hjemmeværnets beredskab (opstilling 
af operative kapaciteter) til brug for 
resultatkontrakt 2015.

resultatkravet
Ikke opfyldt Hjemmeværnet har ikke udviklet 

resultatkravet

8U Ny konterings 
struktur

Hjemmeværnet skal i 2014 forberede 
en ny konterings struktur, således at 
bevillingerne på Finansloven er 
synkroniseret med Hjemmeværnets 
opgavehierarki pr. 1. januar 2015. 

Opfyldt Hjemmeværnets nye konterings struktur træder i kraft 
den 1. januar 2015. Det vil sige, at der er indsendt forslag 
til ny formulering af Hjemmeværnets bevillig på 
Finansloven i foråret 2014, som er godkendt og 
implementeret i Resultatkontrakten for 2015.

Ikke opfyldt Hjemmeværnets nye konterings struktur er ikke 
implementeret pr. 1. januar 2015. 

9U Lønsumsstyring Hjemmeværnets samlede 
lønsumsbevilling for 2014 er opdelt i tre 
interne delrammer: 
- Lønudgifter til ansat personel.
- Rådighedsvederlag til frivillige 
soldater.
- Instruktørvederlag og lønlignende 
ydelser i øvrigt til frivillige soldater. 

Opfyldt Forbruget af lønsum i 2014 er inden for alle tre delrammer.
Delvist opfyldt Forbruget af lønsum i 2014 er overholdt for den samlede 

lønsumsbevilling, men ikke for en af delrammerne.
Ikke opfyldt Forbruget af lønsum i 2014 er ikke overholdt for mere end en 

delramme.
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