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Organisering Hjemmeværnet

Hjemmeværnet er pr. 1. januar 2017 
overgået til en ny struktur. De væsent-
ligste ændringer i Hjemmeværnets 
organisation i 2017 er, at tre total-
forsvarsregioner sammenlægges til to 
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værnet nedlægges som selvstændig 
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Beretning

9
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1.1. Præsentation af styrelsen 

Hjemmeværnets virksomhed er baseret på lov om Hjem-
meværnet, jf. lovbekendtgørelse nr. 198 af 9. februar 2007, 
Aftale på forsvarsområdet 2013-2017 af 30. november 2012 
med tillægsaftaler af 11. marts 2013 og 10. april 2014 samt 
aftale af 2. marts 2016 om Hjemmeværnets omstilling og 
udvikling. 

Hjemmeværnet har egen hovedkonto på finansloven samt 
selvstændig ledelse. Der henvises til ovennævnte, finans-
loven for 2016 samt gældende mål- og resultatplan indgået 
mellem Forsvarsministeriet og Hjemmeværnskommandoen 
for en nærmere beskrivelse af opgavesæt, resultatkrav mv.

Hjemmeværnskommandoen er en styrelse under Forsvars-
ministeriet. Styrelsen er på finansloven placeret under  
finanslovskonto § 12.24.01. Hjemmeværnet. I finanslov for 
finansåret 2016 anføres Hjemmeværnets nettoudgiftsbevil-
ling til 489,8 mio. kr. Denne er opdelt på to hovedformål: 
”Beredskab”, som er Hjemmeværnets primære hovedfor-
mål, og ”Hjælpefunktioner samt generel ledelse og admini-
stration”, som understøtter det primære hovedformål.

Der er ved lov om tillægsbevilling foretaget en række  
reguleringer af Hjemmeværnets ramme, hvorfor Hjemme-
værnets ramme samlet udgør 535,2 mio. kr.

Mission:

Sammen arbejder vi for Danmarks sikkerhed, interesser og 

borgernes tryghed.

Vision:

•  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 samarbejdspart-

ner.

•  Vi skaber fælles handlekraft gennem loyalt og tillidsfuldt 

samarbejde.

Hjemmeværnet udøver sin virksomhed i overensstemmelse 
med Forsvarsministeriets koncernfælles mission og vision:

Mål Antal mål Opfyldt Delvist  
opfyldt

Ikke  
opfyldt

Budget
(mio. kr.)

Forbrug
(mio. kr.)

Beredskab 7
(Mål A, B, C, D, 

E, F og G)

7 0 0 479,1 481,1

Hjælpefunktioner samt generel 
ledelse og administration

1
(Mål H)

0 1 0  10,7  34,1

I alt 8
Mål (A-H)

7 1 0 489,81 515,2

Tabel 1.2.1. Årets faglige resultater

1 Det i tabel 1.2.1. anførte budgettal på 489,8 mio. kr. er det i finansloven for 2016 anførte.

1.2. Ledelsesberetning 

Hjemmeværnet har i 2016 fagligt levet op til sine målsæt-
ninger. Fagligt opfylder Hjemmeværnet syv ud af otte mål i 
mål- og resultatplanen, mens et mål er delvist opfyldt. Der 
opnås således en målopfyldelse på 93,8 pct. En sammenfat-
tende oversigt findes i nedenstående tabel 1.2.1. 
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Hjemmeværnet har også i 2016 været en efterspurgt part-
ner i samfundets samlede beredskab, og der har været et 
væsentligt træk på Hjemmeværnets kapaciteter. Således har 
Hjemmeværnet støttet Forsvaret og Politiet med både per-

Hjemmeværnets samlede indsats på beredskabsområdet har 
været stabil og tilfredsstillende. Opgaveløsningen viser en 
samlet høj målopfyldelse og en tilsvarende tilfredshed ved 
Hjemmeværnets samarbejdspartnere. Hjemmeværnet har 
samlet leveret 355.065 timer til støtte for sine samarbejds-
partnere i 2016. Fordelingen heraf fremgår af figur 1.2.1.

Aktiviteterne på uddannelses- og øvelsesområdet (bered-
skabsopbygning) er samlet set steget med 138.477 timer 
(8,5 pct.) i forhold til 2015.

Godt 130 hjemmeværnssoldater har siden 14. juni 2015 støttet Politiet med at udføre grænsekontrolopgaver ved den dansk-tyske grænse i 
Sønderjylland samt ved Rødby og Gedser. (Foto: Bo Nymann.)

sonel, fly, skibe og andet materiel i forbindelse med opgave-
løsningen ved fx afspærringsopgaver, grænsekontrol, obser-
vations- og overvågningsopgaver, stormflod samt øvelser og 
uddannelse.

Hjemmeværnet har i 2016 haft stort fokus på rekrutterings-
området. Det øgede træk på Hjemmeværnets kapaciteter 
fordrer, at der til stadighed sker en tilgang af nye medlem-
mer. De nuværende medlemmer får ikke umiddelbart mere 
tid til hjemmeværnstjeneste, hvorfor der på sigt bliver behov 
for yderligere medlemmer, hvis Hjemmeværnet skal blive 
ved med at levere den samme mængde opgaveløsning som 
i dag. Aktiviteter som Hjemmeværnets Landsøvelse 2016, 
hvor mere end 5.000 soldater deltog, har været med til at 
skabe grundlag for hvervning af nye medlemmer.
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Figur 1.2.1. Leverede støttetimer fordelt på Hjemmeværnets samarbejdspartnere/opgaver.
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2016

Bevilling 535,2

Regnskab 515,2

Årets overskud 20,0

Tidligere års overførte overskud 58,5

Overskud herefter til  videreførelse 78,5

Tabel 1.2.2. Årets resultat (mio. kr.)Hjemmeværnets faglige resultater gennemgås detaljeret i 
 afsnit 2.1., og der er lavet en uddybende analyse i afsnit 2.2. 
for fire udvalgte mål: Efterlevelse af beredskabet, Professio-
nel og relevant støtte,  Rekruttering og fastholdelse samt En  
attraktiv arbejdsplads.
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Regnskab 2016

Ordinære driftsindtægter (ekskl. bevillinger) -1,9

Ordinære driftsomkostninger 507,2

- Heraf personaleomkostninger 386,1

Andre driftsposter, netto 9,7

Finansielle poster, netto 0,2

Ekstraordinære poster, netto 0,0

Årets resultat (ekskl. bevillinger) 515,2

Driftsbevilling Anlægsbevilling

Indtægter -2,0 Indtægter 0,0

Udgifter 517,2 Udgifter 0,0

Årets nettoudgifter (ekskl. bevillinger) 515,2 Netto 0,0

Bevilling inkl. tillægsbevilling, netto 535,2 Bevilling, indtægter 
inkl. tillægsbevilling 0,0

Bevilling, udgifter 
inkl. tillægsbevilling 0,0

Årets overskud 20,0 0,0

Til videreførelse 20,0

Tabel 1.2.3. Økonomiske hovedtal (mio. kr.)

Hjemmeværnets økonomiske resultat for 2016 blev et min-
dreforbrug på 20 mio. kr. ud af en samlet bevilling på 535,2 
mio. kr. Mindreforbruget kan overvejende henføres til til-
lægsbevillingslovforslaget, hvor der ved en fejl er medtaget 
en bevillingsforøgelse i forbindelse med rebudgetteringen 
til delvis dækning af Hjemmeværnets opgaver som følge 
af flygtninge- og migrantsituationen. Bevillingsforøgelse til 
dækning af udgifter som følge af flygtninge- og migrant-
situationen var i forvejen dækket ind via Justitsministeriets 
aktstykker. Af mindreforbruget på 20 mio. kr. udgør anførte 
fejl 17 mio. kr., hvorved Hjemmeværnet reelt har et min-
dreforbrug på 3 mio. kr. i 2016. Resultatet vurderes at være 
tilfredsstillende.

1.3. Forventninger til det kommende år

2017 bliver et centralt år for Hjemmeværnet inden for alle 
kerneopgaver. På hovedopgaverne opstilling, uddannelse og 
indsættelse vil Hjemmeværnet i 2017 styrke sin position 
som en attraktiv militær beredskabsorganisation. Hjemme-
værnet forventer således en fortsat stigning i efterspørgslen 
på støtte til Forsvaret og samfundets samlede beredskab. 

Hjemmeværnet vil i 2017 have fokus på operative opgaver 
på enhedsniveau og for den enkelte frivillige soldat i bered-
skabet. Det er afgørende for Hjemmeværnets fortsatte rele-
vans og troværdighed, at Hjemmeværnet også fremadrettet 
kan opstille et relevant og brugbart frivilligt militært be-
redskab, der kan levere den efterspurgte støtte. Det kræver  
kapaciteter, der er velorganiserede, udrustede til opgaven og 
på det nødvendige uddannelsesmæssige niveau. Endvidere er 
det målet, at den aktive styrke fastholdes.

Hjemmeværnet har herudover fokus på den indledningsvise 
opstilling af Hjemmeværnets beredskabsstyrke, gennem-
førelsen af internationale landeprogrammer samt udsendelse 
af et bevogtningsbidrag til FN-missionen MINUSMA i Mali 
i samarbejde med Værnsfælles Forsvarskommando. Hertil 
kommer støtten til Forsvaret i forbindelse med det danske 
VJTF-bidrag i NATO-regi (Very High Readiness Joint Task 
Force).
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Desuden er Hjemmeværnskommandoen, i samarbejde med 
Beredskabsstyrelsen, i færd med et pilotprojekt vedrørende 
opbygning og drift af en frivillig grønlandsk beredskabsorga-
nisation. Dette sker med udgangspunkt i Forsvarsministeri-
ets rapport vedrørende styrkelse af den fremtidige opgave-
løsning i det arktiske område. 

Hjemmeværnet vil i 2017 fortsætte det etablerede sam-
arbejde med partnerlande på det internationale område, 
herunder SKANDIA-samarbejdet med de nordiske lande, 
udviklingssamarbejdet med de baltiske lande og Georgien 
i form af bilaterale landeprogrammer. Dertil kommer også 
uddannelses- og øvelsessamarbejdet med det amerikanske 
hjemmeværn, US National Guard.

En væsentlig opgave i 2017 bliver deltagelse i forbindelse 
med forberedelser til de politiske forhandlinger om et nyt 
forsvarsforlig fra og med 2018. 

På det økonomiske område forventer Hjemmeværnet som 
udgangspunkt et nogenlunde uændret samlet udgiftsniveau i 
forhold til resultatet for 2016. I overensstemmelse med den 
politiske aftale af 2. marts 2016 om Hjemmeværnets om-
stilling og udvikling vil Hjemmeværnet bl.a. disponere det 
forligsafledte provenu i 2016 og 2017 til investeringer og 
projekter inden for Hjemmeværnets ressort. 

På materiel- og etablissementssiden vil fokus i 2017 være på 
gennemførelse af projektet vedrørende yderligere sikring af 
Hjemmeværnets våben samt på at få leveret det materiel, 
som er planlagt anskaffet i indeværende forligsperiode, her-
under lette personelkøretøjer og beskyttelsesudstyr. 
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Målrapportering
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2.1.  Målrapporteringens 1. del – skematisk oversigt

I tabellen nedenfor redegøres for opfyldelsen af samtlige otte mål, der er aftalt i mål- og resultatplanen. 

A. Efterlevelse af beredskabet

Succeskriterium
Målet er, at Hjemmeværnet møder beredskabskravet ved uvarslede indsættelser til støtte for samarbejdspartnere, 
og at Hjemmeværnet imødekommer alle relevante anmodninger om støtte fra Forsvaret og samfundets samlede 
beredskab inden for de til rådighed værende ressourcer.

Hjemmeværnet skal samlet set leve op til de krav, der fremgår af direktiv for Hjemmeværnets operative anvendelse, 
øvrige bestemmelser på området samt indgåede samarbejdsaftaler med de sektoransvarlige myndigheder.

Målopfyldelse
Opfyldt

Opnåede resultater
Samlet set har Hjemmeværnet i 2016 efterlevet beredskabskravene fra Forsvaret og samfundets samlede beredskab, 
herunder leveret varslet og uvarslet støtte til Politiet, Forsvarets ammunitionsryddere, Search and Rescue (SAR)
– eftersøgnings- og redningsopgaver – og olieobservationsopgaver (OILOBS). På baggrund heraf vurderes målet 
opfyldt. 

Se endvidere afsnit 2.2, hvor målopfyldelsen uddybes yderligere.

Økonomi  
(mio. kr.)

Budget:  479,1 

Forbrug: 481,12

Tabel 2.1.1. Skematisk oversigt over årets målopfyldelse

2 Forbrug er opgjort efter, hvad der er placeret under opgaven Beredskab i Hjemmeværnets opgavekontoplan, herunder Opstilling (381,2 mio. kr.), Uddannelse (88,6 mio. kr.) og 
Indsættelse (11,2 mio. kr.). Der er foretaget afrunding på første decimal.
3 Forbrug er opgjort efter, hvad der er placeret under opgaven Indsættelse (11,2 mio. kr.) i Hjemmeværnets opgavekontoplan, der er en delmængde af opgaven Beredskab 
(forbrug 481,1 mio. kr.).

B. Relevante kapaciteter

Succeskriterium
Målet er, at Hjemmeværnets kapaciteter er fleksible i anvendelse og hurtige i reaktionsevne. Hjemmeværnet 
opbygger sin organisation ved at opstille relevante kapaciteter med henblik på at kunne løse pålagte opgaver jf. 
gældende militære doktriner, direktiv for Hjemmeværnets operative anvendelse og samarbejdsaftaler, som er indgået 
med de sektoransvarlige myndigheder.

På strategisk niveau evalueres Hjemmeværnets kapaciteter løbende med henblik på at vurdere deres relevans og om 
nødvendigt foretage justeringer i forhold til opstilling, uddannelse og tildelt materiel.

Det er målet, at der i 2016 formaliseres et mål- og evalueringsregime på området, og at opfølgning og evaluering 
gennemføres i henhold til dette.

Målopfyldelse
Opfyldt

Opnåede resultater
Hjemmeværnskommandoen har i 2016 udviklet et ydelseshierarki og en driftsmodel for Hjemmeværnet. Med 
baggrund heri er der udviklet et målingsregime til understøttelse af mål- og resultatplanen for 2017, som er baseret 
på en vurdering af kapaciteterne for så vidt angår antal, kvalitet, kompetencer og rådighedsgrad. Med baggrund i 
dette målingsregime er denne del af målet, som vedrører evalueringen af Hjemmeværnets kapaciteter, opfyldt.

Hjemmeværnskommandoen foretager løbende analyser og vurderinger af Hjemmeværnets opgaver og kapaciteter. 
Dertil kommer, at den igangsatte analyse af Hjemmeværnets langsigtede udvikling sammen med Hjemmeværnets 
operative opgavestillere vil sikre den fremadrettede relevans af Hjemmeværnets kapacitetsindhold. 

Det er vurderingen, at Hjemmeværnet i 2016 fuldt ud har bidraget med relevante kapaciteter til den nationale 
opgaveløsning, herunder sikret fortsat udvikling og tilpasning af kapaciteterne med baggrund i kravene fra de 
operative opgavestillere fra Forsvaret, Politiet og beredskabet i øvrigt. Netop koblingen mellem de konkrete krav fra 
Hjemmeværnets opgavestillere og Hjemmeværnets konkrete aktiviteter gør, at den koncernfælles mission om at få 
mest mulig effekt ud af ressourcerne sikres.

Økonomi  
(mio. kr.)

Budget:    9,2 

Forbrug: 11,23



Hjemmeværnet | 9

4  Forbrug er opgjort efter opgaverne Indsættelse Internationalt (1,1 mio. kr.), Uddannelse Internationalt (6,2 mio. kr.) og Opstilling Internationalt (12,8 mio. kr.), der alle er en 
delmængde af de samlede udgifter vedrørende Beredskab (481,1 mio. kr.) i Hjemmeværnets opgavekontoplan.

C. Internationale opgaver

Succeskriterium
Målet er, at Hjemmeværnet bidrager med relevante kapaciteter til Forsvarets internationale opgaveløsning. Det gøres 
ved at følge udviklingen inden for Forsvarsministeriets område med særlig fokus på Forsvarets internationale opgaver 
og tilbyde kapaciteter, hvor det skønnes operativt relevant for opgaven samt den enkelte hjemmeværnssoldat.

Hjemmeværnet opbygger erfaringer i at operere i et internationalt miljø gennem deltagelse i udvalgte øvelses- og 
uddannelsesaktiviteter med international deltagelse såvel nationalt som internationalt.

Det er målet, at alle indsættelser på den internationale scene evalueres gennem en lessons learned/lessons identified 
proces, således at erfaringer opsamles og anvendes til udvikling af fremtidige bidrag.

Målopfyldelse
Opfyldt

Opnåede resultater
Hjemmeværnet har partnerskabssamarbejde med de tre baltiske landes frivillige militære styrker samt med det 
amerikanske hjemmeværn. Samlet set vurderes det, at de enkelte partnerskabssamarbejder er gennemført som 
planlagt og har bidraget til værdifulde erfaringer inden for bl.a. militær kapacitetsopbygning, organisationsudvikling 
og skolesamarbejde. 

Yderligere har Hjemmeværnets frivillige deltaget i planlagte øvelser med Norge, USA samt de baltiske lande. 
Hjemmeværnet har ligeledes deltaget væsentligt i beredskabsøvelsen LIVEX 2016 i Grønland.

Hjemmeværnets øvelsessamarbejde blev yderligere styrket med den udenlandske deltagelse af cirka 450 soldater fra 
bl.a. Sverige, Norge, de baltiske lande og USA i Hjemmeværnets store landsøvelse, der blev gennemført i juni. Her 
deltog mere end 5.000 frivillige og udenlandske soldater.

Hjemmeværnets væsentlige deltagelse i internationale opgaver har gjort, at det økonomiske forbrug er blevet lidt 
større end oprindeligt antaget. En del af de forøgede udgifter er relateret til den almindelige planlægning og drift af 
de internationale opgaver.

Det er således vurderingen, at Hjemmeværnet i 2016 fuldt ud har bidraget med relevante kapaciteter til Forsvarets 
internationale opgaveløsning, samt at Hjemmeværnet har opbygget yderligere erfaringer (lessons learned) i at 
operere i et internationalt miljø.

Økonomi  
(mio. kr.)

Budget:  11,7 

Forbrug: 20,14

Tabel 2.1.1. Skematisk oversigt over årets målopfyldelse (fortsat)
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D. Uddannelse

Succeskriterium
Målet er, at Forsvaret og samfundets samlede beredskab kan forvente, at støtten og opgaveløsningen fra 
Hjemmeværnet leveres af veluddannede og motiverede frivillige soldater. Hjemmeværnet er ansvarlig for at opstille 
og uddanne egne kapaciteter.

Hjemmeværnet tilstræber en effektiv og ressourcebevidst uddannelsesvirksomhed med egen skolestruktur, der 
varetager forvaltning samt udvikling og gennemførelse af kurser og uddannelsestilbud.

Hjemmeværnets personel og enheder er uddannet til at løse sine operative opgaver.

Det er målet, at der i 2016 formaliseres et mål- og evalueringsregime på området, og at opfølgning og evaluering 
gennemføres i henhold til dette.

Målopfyldelse
Opfyldt

Opnåede resultater
Årets resultater på Hjemmeværnsskolen og dens uddannelsescentre kan sammenfattes i følgende skema:

Emne År 2015 År 2016 Udvikling

Antal kursister  4.592  5.080 10,6 pct.

Antal kursusdøgn 19.423 20.370 4,9 pct.

Antal kursusdøgn ekskl. fjernundervisning 10.808 14.287 32,2 pct.

Gennemsnitspris pr. kursusdøgn (kr.)  2.552  2.252 -11,8 pct.

Gennemførselsprocent 95,7 96,3 -

Samlet kan det konkluderes, at uddannelsesområdet har oplevet en betydelig fremgang fra 2015 til 2016. Både 
antallet af kursister og kursusdøgn er steget fra 2015 til 2016, mens gennemsnitsprisen i samme periode er 
reduceret med ca. 12 pct. Gennemførelsesprocenten er fastholdt på ca. 96 pct.

Endvidere er der, ligesom for mål B, formaliseret et målingsregime på uddannelsesområdet i forbindelse med 
udarbejdelsen af mål- og resultatplanen 2017. På baggrund heraf vurderes målet som opfyldt.

Økonomi  
(mio. kr.)

Budget:  469,8 

Forbrug: 469,95 

Tabel 2.1.1. Skematisk oversigt over årets målopfyldelse (fortsat)

5 Forbrug er opgjort efter opgaverne Indsættelse Internationalt (1,1 mio. kr.), Uddannelse Internationalt (6,2 mio. kr.) og Opstilling Internationalt (12,8 mio. kr.), der alle er en 
delmængde af de samlede udgifter vedrørende Beredskab (481,1 mio. kr.) i Hjemmeværnets opgavekontoplan.
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6 Forbrug er opgjort efter opgaverne Støtte til Politiet (2,1 mio. kr.), Støtte til Redningsberedskabet (0,2 mio. kr.), Støtte til andre myndigheder (0,04 mio. kr.) samt Øvrig støtte 
(1,9 mio. kr.), der alle er en delmængde af Indsættelse Nationalt (8,4 mio. kr.), der igen er en del af Indsættelse (11,2 mio. kr.) under Beredskab (481,1 mio. kr.). Der er foretaget 
afrunding på første decimal.
7 Forbrug er opgjort efter opgaverne Uddannelse udviklende virksomhed (6,7 mio. kr.) samt Opstilling af enheder udviklende virksomhed (0,7 mio. kr.), der begge er en del-
mængde af Beredskab (481,1 mio. kr.).

E. Professionel og relevant støtte

Succeskriterium
Målet er, at den enkelte borger og samfundet har tillid til, at Hjemmeværnet løser relevante opgaver til støtte for 
Forsvaret og samfundets samlede beredskab på en effektiv, professionel og ressourcebevidst måde og anerkender 
relevansen af et frivilligt militært bidrag til forsvaret og beskyttelsen af Danmark, samt at Hjemmeværnet bidrager 
til at skabe et trygt og sikkert samfund.

Befolkningens holdning til relevansen af et hjemmeværn generelt samt Hjemmeværnets bidrag til at skabe sikkerhed 
i Danmark afdækkes gennem eksterne årlige holdningsundersøgelser. Resultaterne af disse sammenholdes med 
tidligere års undersøgelser for at følge udviklingen.

Det er målet, at tilfredshedsniveauet minimum fastholdes.

Målopfyldelse
Opfyldt

Opnåede resultater
Holdningsundersøgelsen 2016 fra Danmarks Statistik viser, at 81 pct. af den danske befolkning har tillid eller stor 
tillid til, at Hjemmeværnet kan løse sine opgaver, hvilket er præcis det samme tilfredshedsniveau som året før.

Hjemmeværnets støtte til Politiet har været mere omfattende end oprindeligt forventet, hvilket er afspejlet i et lidt 
større økonomisk forbrug indenfor området ”Støtte til samfundet”.

På baggrund heraf vurderes målet som opfyldt. Se endvidere afsnit 2.2, hvor målopfyldelsen uddybes yderligere.

Økonomi  
(mio. kr.)

Budget:  1,8

Forbrug: 4,46

Tabel 2.1.1. Skematisk oversigt over årets målopfyldelse (fortsat)

F. Rekruttering og fastholdelse

Succeskriterium
Målet er, at volumen af Hjemmeværnets aktive struktur som minimum fastholdes samt, at der findes 
hjemmeværnsenheder i alle landets kommuner.

Hverve- og rekrutteringsindsatsen skal fokusere på at hverve bredt i forhold til antal, men der kan også være behov 
at gennemføre en målrettet indsats for at rekruttere personel med specifikke kompetencer.

Hjemmeværnet skal tillige sikre, at de frivillige hjemmeværnssoldater fortsat gives tilfredsstillende vilkår for, at 
tjenesten i Hjemmeværnet kan ske på frivillighedens præmisser.

Hjemmeværnet registrerer og dokumenterer derfor dels hvor mange timer og dels inden for hvilke aktivitetstyper, 
den enkelte frivillige yder hjemmeværnstjeneste. Data sammenholdes med tidligere år og udviklingen moniteres.

Målopfyldelse
Opfyldt

Opnåede resultater
Hjemmeværnets aktive styrke var ultimo 2016 på 15.504 frivillige, hvilket vurderes som en fastholdelse af styrken i 
2015. Endvidere er Hjemmeværnets underafdelingsaktiviteter lokalt forankret i 95 kommuner, svarende til 97 pct. 
af landets kommuner. 

På baggrund heraf vurderes målet som opfyldt. 

Se endvidere afsnit 2.2, hvor målopfyldelsen uddybes yderligere.

Økonomi  
(mio. kr.)

Budget:  10,5 

Forbrug:   7,47
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G. Udvidet samarbejde med Forsvaret

Succeskriterium
Målet er, at Hjemmeværnets struktur og kapaciteter løbende tilpasses, optimeres og målrettes til at understøtte de 
tre værns operative behov. Det fremgår af Aftale på forsvarsområdet 2013–2017, at Hjemmeværnet skal øge støtten 
til Forsvarets opgaveløsning såvel nationalt som internationalt.

Hjemmeværnet skal sikre, at forsvarschefens direktiver for Hjemmeværnets operative anvendelse og 
Hjemmeværnets støtte til Forsvaret imødekommes, herunder at der gennemføres nødvendige justeringer og 
optimeringer inden for Hjemmeværnets operative struktur for at opnå de i direktivet fastlagte krav.

Hjemmeværnet skal herudover løbende gennemføre koordination med de tre værn, med henblik på at der inden for 
de gældende love og direktivmæssige rammer ydes en så effektiv støtte til værnene som muligt.

Hjemmeværnet skal endvidere vedvarende udvikle virksomheden, med henblik på selv at afsøge områder hvor 
forligets hensigt om øget støtte kan efterleves.

Endelig skal Hjemmeværnet tilsikre, at der tilvejebringes et tilstrækkeligt ressourcegrundlag for gennemførelsen af 
den øgede støtte.

Der vil blive målt på gennemførte aktiviteter i relation til udvidet samarbejde med Forsvaret, og en samlet vurdering 
af indsatsen i 2016 vil blive udarbejdet.

Målopfyldelse
Opfyldt

Opnåede resultater
På baggrund af årets resultater, jf. mål A og C, vurderes det, at Hjemmeværnets struktur og kapaciteter er vel 
opstillet og tilrettelagt i forhold til Forsvarets efterspørgsel. Målet vurderes derfor som opfyldt. 

Det bemærkes, at det ved politisk aftale af 2. marts 2016 om omstilling og udvikling af Hjemmeværnet er besluttet, 
at der skal igangsættes et analysearbejde af Hjemmeværnets strategiske udvikling på baggrund af bl.a. efterspørgslen 
ved Værnsfælles Forsvarskommando. I dette og tilsvarende arbejde vil det til stadighed blive vurderet, om det er 
muligt at optimere og/eller målrette Hjemmeværnets struktur og kapaciteter til i endnu højere grad at understøtte 
Forsvarets opgaveløsning.

Økonomi  
(mio. kr.)

Budget:  3,6 

Forbrug: 4,08

Tabel 2.1.1. Skematisk oversigt over årets målopfyldelse (fortsat)

8 Forbrug er opgjort efter opgaverne Støtte til Hæren (1,9 mio. kr.), Støtte til Søværnet (0,4 mio. kr.), Støtte til Flyvevåbnet (1,1 mio. kr.), Støtte til Specialoperationskommandoen 
(0,5 mio. kr.), der alle er en delmængde af Indsættelser Nationalt (8,4 mio. kr.) under Beredskab (481,1 mio. kr.). Der er foretaget afrunding på første decimal.
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H. En attraktiv arbejdsplads

Succeskriterium
Målet er, at Hjemmeværnet opleves som en attraktiv arbejdsplads, hvor opgaverne løses af kompetente 
medarbejdere og ledere i konstant udvikling.

Der fokuseres derfor på kompetenceudvikling af både ansatte og ledere for at styrke kompetencer samt 
omstillingsparathed til gavn for både individet og virksomheden.

Hjemmeværnet ønsker, at forholdet mellem alle ansatte 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, herunder 
ikke mindst i relation til forandringsprocesser for at sikre, at de rigtige løsninger vælges.

Det er målet, at der i 2016 formaliseres et mål- og evalueringsregime på området, og at opfølgning og evaluering 
gennemføres i henhold til dette.

Målopfyldelse
Delvist opfyldt

Opnåede resultater
Hjemmeværnets gennemsnitlige korttidssygefravær var i 2016 5,1 dage pr. medarbejder, hvilket var knap 11 pct. 
højere end det tilsvarende fravær i staten på 4,6 dage. Dermed opfyldes denne del af målet ikke.

Til gengæld var Hjemmeværnets gennemsnitlige korttidssygefravær i 2016 knap 6 pct. lavere end gennemsnittet i 
koncernen, der i samme periode var på 5,4 dage pr. medarbejder. 

Trods den manglende målopfyldelse vurderes det således, at Hjemmeværnet har formået at rekruttere kompetente 
medarbejdere samt at bibeholde et relativt lavt korttidssygefravær. Dette skal ses i sammenhæng med, at 
Hjemmeværnets personale har gennemgået mange forandringsprocesser i 2016. 

I overensstemmelse med ovennævnte succeskriterium har der i Hjemmeværnets personalepolitik i 2016 været fokus 
på kompetenceudvikling i relation til de nævnte forandringsprocesser. Derudover inddrages Hjemmeværnets ansatte 
og frivillige løbende i diverse arbejds- og projektgrupper, ligesom Hjemmeværnets rådsstruktur medinddrager 
de frivillige i såvel strategiske som driftsmæssige forhold. Dermed er det sikret, at Hjemmeværnet fortsat er en 
attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejdere og frivillige soldater inddrages i flest muligt beslutninger.

Det er aftalt, at målet ikke videreføres til mål- og resultatplanen for 2017, hvorfor der ikke udarbejdes et nyt 
målings- og evalueringsregime. Dette skal ses i lyset af, at der i 2017 forventes gennemført fysisk og psykisk 
arbejdspladsvurdering på tværs af Forsvarsministeriets koncern, herunder ved Hjemmeværnet.

Forskellen mellem budget og forbrug hænger sammen med en nøjere fordeling af de faktiske administrative 
lønomkostninger.

Se endvidere afsnit 2.2, hvor målopfyldelsen uddybes yderligere.

Økonomi  
(mio. kr.)

Budget:  10,7 

Forbrug: 34,19

Tabel 2.1.1. Skematisk oversigt over årets målopfyldelse (fortsat)

9 Det anførte forbrug vedrører opgaverne Hjælpefunktioner (7,9 mio. kr.) samt Generel ledelse og administration (26,2 mio. kr.), hvoraf målet ”En attraktiv arbejdsplads” udgør 
en delmængde. 
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Måling Resultat Status

A1 Der har i året været 289 anmodninger om uvarslet støtte til Politiet. Alle uvarslede anmodninger er løst 
tilfredsstillende.

Opfyldt

A2 Der har været 177 assistanceanmodninger fra Værnsfælles Forsvarskommando, som alle er imødekommet. Opfyldt

A3 Der har været 63 alarmeringer fordelt med 60 Search and Rescue (SAR) og tre olieobservationsopgaver 
(OILOBS), heraf var reaktionstiden for fem assistancer på mere end 60 minutter.

Delvis opfyldt

A4 Der har været 63 alarmeringer fordelt med 60 SAR og tre OILOBS, hvoraf den gennemsnitlige  reaktionstid 
var knap 26 minutter.

Opfyldt

A5 Marinehjemmeværnet har leveret 10.491 beredskabsdøgn. Opfyldt

A6 Der har i året været 863 anmodninger om varslet støtte til Politiet. Heraf er fire opgaver ikke løst 
 tilfredsstillende. 

Opfyldt

Tabel 2.2.1. Samlet opgørelse af målopfyldelse for måling A1-A6.

2.2.  Målrapporteringens 2. del – uddybende 
analyser og vurderinger

Hjemmeværnet har som udgangspunkt udvalgt tre mål (Mål 
A: Efterlevelse af beredskabet, Mål E: Professionel og rele-
vant støtte, Mål F: Rekruttering og fastholdelse) til en nær-
mere analyse og vurdering. Endvidere behandles kort Mål 
H, En attraktiv arbejdsplads, idet Hjemmeværnet i 2016 har 
haft et lidt højere korttidssygefravær, end tilfældet er i øvrigt 
i staten. 

Gennemgangen viser, at Hjemmeværnet efterlever de kon-
krete krav til beredskabet, hvilket afspejles i befolkningens 
holdning og tillid til Hjemmeværnet. Samtidig er beredska-
bet, gennem rekruttering og fastholdelse, gjort robust og 
langtidsholdbart. En afgørende forudsætning for at bevare 

og styrke denne position er, at det fortsat er muligt at re-
kruttere og fastholde Hjemmeværnets aktive styrke på nu-
værende niveau. 

Mål A: Efterlevelse af beredskabet
Hjemmeværnet skal ved rekvisition af støtte til samfundets 
samlede beredskab (de sektoransvarlige myndigheder) i for-
bindelse med naturfænomener, forureningsbekæmpelse, 
eftersøgnings- og søredningsopgaver eller andre uvarslede 
beredskabsmæssige opgaver være klar til at indsætte det  
rekvirerede mandskab/besætninger samt nødvendigt mate-
riel inden for 1 time fra modtagelsen af rekvisitionen. Hjem-
meværnet skal endvidere kunne øge indsatsen/støtten med 
det rekvirerede mandskab (op til 100 personer pr. distrikt) 
samt nødvendigt materiel inden for 3 timer fra modtagelsen 
af rekvisitionen.   

Samlet set vurderes det, at Hjemmeværnet i 2016 på til-
fredsstillende vis har mødt beredskabskravet ved indsættel-
ser til støtte for samarbejdspartnere, idet Hjemmeværnet  
efterkommer anmodninger om støtte fra samarbejdspartne-
re i samfundets samlede beredskab. 

Delmål A1 og A6
I 2016 har Politiet rekvireret Hjemmeværnets støtte i alt 
1.152 gange. Heraf var 289 indsættelser uvarslede og 863 
indsættelser var varslede. Samlet har Hjemmeværnets fri-
villige soldater leveret 126.966 timer i forbindelse med 
indsættelserne til støtte for Politiet. Evalueringen af aktivi-
teterne viste en stor tilfredshed med opgaveløsningen. Po-
litiet har således vurderet, at 99,7 pct. af opgaverne er løst 
tilfredsstillende. 

Ud over ovenstående opgaver har Hjemmeværnet siden juni 
2016 støttet Politiets opgaveløsning i forbindelse med græn-
sekontrollen ved den dansk/tyske grænse i Sønderjylland 
samt i Gedser og Rødby. Denne opgave er ikke medtaget 
i ovenstående opgørelse, da opgaveløsningen er sket med 
ansat personel (frivillige hjemmeværnsfolk ansat på tidsbe-
grænset kontrakt i forbindelse med opgaveløsningen).

Delmål A2
Hjemmeværnets rydningsassistenter har også i 2016 gjort 
sig positivt bemærket ved både Politiet og Forsvaret, hvor 
kapaciteten har været særdeles flittigt anvendt. I 2016 har 
Hjemmeværnet været rekvireret uvarslet 177 gange til ryd-
ningsassistance for Forsvarets ammunitionsrydningstjeneste. 
Alle opgaver er gennemført tilfredsstillende, og målopfyl-
delsen er derfor 100 pct. 



Hjemmeværnet | 15

Hjemmeværnets rydningsassistenter blev i 2016 hædret 
med Årets Frivilligpris, og forsvarsministeren udtrykte ved 
overrækkelsen af prisen stor ros til personellet og sagde: ”Je-
res indsats er imponerende. I gør en betydelig og vigtig ind-
sats og er med til at gøre Danmark til et trygt land at leve i.”

Delmål A3, A4 og A5
Marinehjemmeværnets fartøjer har været uvarslet indsat 
63 gange i forbindelse med Search and Rescue (SAR)10 og 
olieobservationsopgaver (OILOBS)11. Her var reaktionsti-
den ved fem assistancer på mere end 60 minutter, hvilket 
svarer til en målopfyldelse på 92 pct. Alle opgaver blev dog 
løst. Tilfredsstillende målopfyldelse er minimum 95 pct.

Samlet har reaktionstiden vedrørende SAR og OILOBS 
 været på gennemsnitligt knap 26 minutter, hvilket ligger un-
der kravet til den maksimale gennemsnitlige reaktionstid på 
45 minutter.

Marinehjemmeværnet har med deres fartøjskapacitet i 2016 
leveret 10.491 beredskabsdøgn, hvilket ligger over kravet 
på 9.882 døgn svarende til gennemsnitligt 27 fartøjer på  
beredskab i 366 dage.

Marinehjemmeværnets 30 fartøjer er året rundt klar til at rykke ud inden for en time i redningsberedskabet. I 2016 blev fartøjerne kaldt ud 
til 63 uvarslede indsættelser. (Foto: Kunde & Co.)

10 Redningsopgaver til søs.
11 Overvågnings- og bekæmpelsesopgaver ved forurening af havmiljøet.
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Hjemmeværnet har i 2016 taget en nyoprettet kapacitet i 
 anvendelse, Flyverhjemmeværnets Flyvende Enhed, der 
består af to overvågningsfly, som kan anvendes til overvåg-
nings- og observationsopgaver. Flyene har i 2016 gennem-
ført 456 flyvninger og har været indsat i 791 timer til både 
uddannelses- og øvelsesaktiviteter samt grænseovervågning 
og observationsopgaver for både Politiets Efterretningstje-
neste og SKAT.

Samlet set vurderes det, at Hjemmeværnet med sin målop-
fyldelse i høj grad bidrager til indfrielse af koncernens mis-
sion og vision og gennem professionalisme og samarbejde er 
med til at skabe sikkerhed og tryghed for borgerne i Dan-
mark. 

Ligesom det øvrige forsvar er Hjemmeværnet opmærksom 
på den omstændighed, at omfattende indsættelser kræver 

mange ressourcer. I den forbindelse har Hjemmeværnet 
en særlig udfordring, idet indsættelser sker med frivillige 
soldater, som naturligvis hver især har grænser for det tids-
forbrug, som kan tildeles Hjemmeværnet. Hjemmeværns-
kommandoen er meget opmærksom på den omstændighed, 
at der er særlige vilkår for en organisation baseret på frivil-
lighed, hvilket også er et element i de fortsatte drøftelser om 
Hjemmeværnets udvikling.

Ud af et samlet forbrug i 2016 på 515,2 mio. kr. udgjorde 
udgifterne til beredskab i alt 481,1 mio. kr. Dette skal ses i 
sammenhæng med, at indsættelse af Hjemmeværnet i almin-
delig støtte til Forsvaret, Politiet m.fl. stort set sker uden 
udgifter for rekvirenten. 

Hjemmeværnets frivillige soldater træner og vedligeholder løbende deres militære færdigheder på øvelser, så de kan løfte skarpe bevogtnings-
opgaver. Her under anvendelse af hund. (Foto: Christian Sundsdal.)
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Figur 2.2.1. Udviklingen i befolkningens tillid til, at Hjemmeværnet kan løse sine opgaver.

Mål E: Professionel og relevant støtte
For at sikre opbakning og støtte til Hjemmeværnet under-
søges befolkningens holdning og tillid til Hjemmeværnet 
ved en årlig holdningsundersøgelse, der gennemføres af 
Danmarks Statistik.

Holdningsundersøgelsen for 2016 viser, at 81 pct. af den 
danske befolkning har tillid eller stor tillid til, at Hjemme-
værnet kan løse sine opgaver, hvilket tilnærmelsesvist er en 
fastholdelse af niveauet fra 2015.

Hermed fastholdes den over flere holdningsundersøgelser 
konstaterede signifikante stigning i antallet af danskere, som 
har tillid/stor tillid til, at Hjemmeværnet kan løse sine opga-
ver. Tilliden var i 2004 på 63 pct. og har siden været stigende 
frem til 2014, hvor den nåede op på 83 pct. Et niveau, der 
siden er tilnærmelsesvist fastholdt.

Undersøgelsen viser en tilsvarende stigning og efterfølgen-
de fastholdelse i andelen af danskere, som i nogen eller høj 
grad synes, at Hjemmeværnets frivillige bidrager til at løse 
samfundsrelevante opgaver. I 2008 var tilslutningen på 77 
pct., mens den i 2015 var 88 pct. og i 2016 87 pct. Også 
på spørgsmålet om, hvorvidt Hjemmeværnet bidrager til 
at skabe sikkerhed og tryghed, ses den samme udvikling. I 
2008 var tilslutningen 67 pct., mens den i 2015 var 81 pct. 
og i 2016 80 pct. Den marginale reduktion i opbakningen 
fra 2015 til 2016 må henføres til en almindelig usikkerheds-
margin.

Konklusionen er samlet set, at målsætningen, om at den en-
kelte borger og samfundet har tillid til, at Hjemmeværnet 
løser relevante opgaver til støtte for Forsvaret og samfundets 
samlede beredskab på en effektiv, professionel og ressour-

cebevidst måde samt bidrager til at skabe et trygt og sikkert 
samfund, er opfyldt. 

Hjemmeværnet er således med til at underbygge den kon-
cernfælles mission og vision omkring at skabe sikkerhed og 
tryghed i samfundet ved at være en professionel og aner-
kendt partner. 

Selvom resultaterne vedrørende befolkningens opbakning 
i en årrække har været særdeles gode, vil Hjemmeværns-
kommandoen fortsat have fokus på udvikling af området. 
Nye kommunikationsplatforme og konstante forandringer i  
eksisterende informationsstrømme gør, at Hjemmeværnet 
til stadighed vil være meget opmærksom på at nå ud med de 
relevante budskaber til alle målgrupper i samfundet.
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Hjemmeværnets frivillige soldater træner og vedligeholder løbende deres militære færdigheder på øvelser, så de kan løfte skarpe bevogtnings-
opgaver. Her under anvendelse af let maskingevær. (Foto: Christian Sundsdal.)

Mål F: Rekruttering og fastholdelse
Hjemmeværnet skal gennem kontinuerlig rekruttering og 
fastholdelse af det frivillige personel sikre en robust og ind-
satsklar styrke, således at beredskabskravene til stadighed 
kan efterleves.

Hjemmeværnets aktive styrke var ultimo december 2016 
på 15.504 medlemmer. Primo 2015 var styrken på 15.750 
medlemmer. Kravet til Hjemmeværnet om fastholdelse af 
styrken inden for to pct. (svarende til flere end 15.435 med-
lemmer ved udgangen af 2016) er dermed opfyldt.

Også i 2016 har Hjemmeværnet gennemført en række  
lokale aktiviteter med det formål at fastholde og rekruttere 
frivillige soldater.

For at styrke fastholdelsen, men også for at skabe synlighed 
omkring Hjemmeværnet og Hjemmeværnets kapaciteter, 
afholdt Hjemmeværnet i 2016 en særligt omfattende lands-
øvelse med deltagelse af mere end 5.000 frivillige hjemme-
værnsfolk fra hele landet samt militært personel fra hele syv 

forskellige nationer – Sverige, Norge, USA, Tyskland samt 
de tre baltiske lande. Hendes Kongelige Højhed Kronprin-
sesse Mary deltog i hele øvelsen og den efterfølgende para-
de. Øvelsesområdet omfattede det meste af Midt- og Søn-
derjylland samt Fyn med hovedkvarter i Fredericia, hvor der 
som afslutning på øvelsen blev afholdt en stor parade med 
deltagelse af bl.a. Hendes Majestæt Dronningen.

Udover et stort uddannelsesmæssigt udbytte skulle øvel-
sen gennem styrkelse af korpsånd og sammenhold internt 
i Hjemmeværnet sikre fastholdelse, men i lige så høj grad 
være med til at synliggøre Hjemmeværnets kapaciteter og 
opgaveløsning eksternt for herigennem at skabe grundlag for 
rekruttering af nye medlemmer.

Øvelsen blev ligeledes anvendt til at vise, hvad Hjemmevær-
net er i stand til med sine kapaciteter. Udover kongehuset, 
havde øvelsen besøg af forsvarsministeren og andre politike-
re samt et stort presseopbud, der ved selvsyn kunne møde 
en stor del af Hjemmeværnets enheder og materiel.
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En anden måleparameter for Hjemmeværnet er, at der fin-
des hjemmeværnsenheder i alle landets kommuner. Målet 
handler om, hvorvidt det er muligt at blive medlem og ”gå 
til hjemmeværnstjeneste” lokalt, hvor man bor. Hjemme-
værnskommandoen vurderer, at målet er opfyldt af følgende 
årsager:

Ses der på tallet for Hjemmeværnets repræsentation med 
underafdelingsdomiciler, er Hjemmeværnet repræsenteret i 
83 ud af landets 98 kommuner svarende til en målopfyldel-
se på 85 pct. Bag ved tallene ligger imidlertid den omstæn-
dighed, at 12 af de 15 ”manglende” kommuner ligger inden 
for Region Hovedstaden. Her er afstandene korte, og der 
er gode offentlige transportmidler, hvilket giver personellet 
mulighed for at deltage i underafdelingsaktiviteter ved enhe-
der i de øvrige kommuner i regionen. 

Det fremgår af Lov om Hjemmeværnet § 1 stk. 2, at: ”Hjem-
meværnets virksomhed tilrettelægges således, at de frivilli-
ges opgaver i muligt omfang udføres i nærheden af den en-
keltes hjemegn.” Den oprindelige hensigt med målet var at 
sætte fokus på, at der bør være et hjemmeværnstilbud lokalt 
i hver kommune over hele landet. I den forstand er hverken 
facilitet eller enhed helt rammende, da det drejer sig om, 
at der er mulighed for at bedrive hjemmeværns aktiviteter 
lokalt. I mangel af bedre blev det valgt at måle på underaf-
delingsfaciliteters geografiske placering, da disse var målba-
re vedrørende tilhørsforhold til kommunerne. Enheder er 
umiddelbart ikke på samme måde målbare i sammenhæng 
til, hvilken kommune de tilhører.

Anvendes denne mere korrekte metode, er Hjemmeværnet 
således lokalt forankret over hele landet, idet der er underaf-
delingsaktiviteter lokalt forankret i 95 kommuner, svarende 
til 97 pct. af landets kommuner. Hjemmeværnskommando-
en er opmærksom på, at der skal gøres en særlig indsats i 
tre af landets kommuner, Solrød, Nordfyn og Fanø, hvor der 
ikke er lokale underafdelingsaktiviteter. I princippet er hver 
af disse tre kommuner også geografisk dækket af et hjemme-
værnskompagni, men afstandene vurderes p.t. at være for 
store, hvis de frivillige soldater ikke har mulighed for trans-
port i bil.

Samlet set vurderer Hjemmeværnskommandoen, at der er 
tale om en tilfredsstillende målopfyldelse. 

Hjemmeværnet har endvidere fokus på udviklingen i de fri-
villiges funktionsrelaterede timeforbrug med henblik på at 
sikre, at de frivillige bruger tilstrækkelig tid til uddannelses- 
og øvelsesvirksomhed (beredskabsopbygning), således at den 
enkeltes kompetencer fastholdes og udvikles. Hjemmevær-
nets frivillige har i 2016 leveret 2,6 mio. timers funktions-
relateret tjeneste, hvilket er en stigning på 5,3 pct. i forhold 
til 2015.

Fordelingen af den funktionsrelaterede tjeneste fordeler 
sig med 66,8 pct. til beredskabsopbygning (uddannelse og 
øvelse), 16,3 pct. til opstilling (mødevirksomhed, rekrut-
tering, administrative aktiviteter), 13,4 pct. til indsættelser 
og endelig 3,5 pct. til hjælpefunktioner (administrative og 
logistikmæssige opgaver). Ud fra en overordnet betragtning 
vurderes fordelingen af timeforbruget i 2016 at være hen-
sigtsmæssig, og at de frivillige i 2016 har besiddet de nød-
vendige forudsætninger for opretholdelse af Hjemmevær-
nets beredskab. Fordelingen er illustreret i figur 2.2.2.

Det er af stor vigtighed for sikring af Hjemmeværnets  
robusthed, at der fortsat sker en fornyelse af Hjemmevær-
nets frivillige styrke således, at Hjemmeværnet også i frem-
tiden kan efterleve beredskabskravene. I 2016 har tilgangen 
til Hjemmeværnets aktive styrke været på 1.197 nye med-
lemmer, mens 1.648 samlet set (inkl. reserven) har forladt  
organisationen. I forhold til en fornyelse af den frivillige 
styrke viser medlemsundersøgelsen vedrørende ”Frivillige i 
Hjemmeværnet”12 bl.a. en lille stigning i andelen af medlem-
mer under 30 år gennem de sidste fem år. Undersøgelsen  
viser endvidere, at andelen af kvindelige medlemmer er  
steget med 1,9 procentpoint i samme periode – en udvik-
ling, som Hjemmeværnet har haft og fortsat vil have fokus 
på.

Selvom målet er opfyldt, er området stadig genstand for 
stor opmærksomhed i Hjemmeværnskommandoen i for-
bindelse med den fortsatte udvikling af Hjemmeværnet. 
Hjemmeværnet er en frivillig organisation, hvorfor det er 
af stor betydning, at det fortsat er attraktivt at blive optaget 
i Hjemmeværnet og deltage i Hjemmeværnets mangeartede 
aktiviteter og indsættelser.

12 Undersøgelsen er lavet ved Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.
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Mål H: En attraktiv arbejdsplads
Ved opstillingen af dette mål blev korttidssygefraværet valgt 
som en indikator på målopfyldelsen. Målet var, at Hjem-
meværnets gennemsnitlige korttidssygefravær skulle være 
mindst 5 pct. lavere end i staten som helhed.

Hjemmeværnets gennemsnitlige korttidssygefravær lå i 
2016 på 5,1 dage pr. medarbejder, hvilket er lidt højere end 
de foregående år. Til sammenligning ligger gennemsnittet 
for ministerområdet på 5,4 dage, mens gennemsnittet inden 
for staten generelt er opgjort til 4,6 dage. Hjemmeværnets 
gennemsnitlige korttidssygefravær for 2016 ligger således 
ca. 6 pct. lavere end ministerområdet som helhed og 11 pct. 
højere end staten generelt. 

Indsættelser
355.065

Opstilling
431.663

Beredskabsopbygning
1.764.976

Hjælpefunktioner
92.435

Total 2.644.138 timer

Figur 2.2.2. Funktionsrelaterede timer fordelt på opgavetyper for 2016.

Hjemmeværnskommandoen vurderer, at et relativt stort 
arbejdspres som følge af de mange omstillingsprocesser i 
Hjemmeværnet samt en relativ lav bemandingsprocent for 
fastansatte medarbejdere er de væsentligste årsager til det 
marginalt højere sygefravær i 2016.

Samlet vurderes mål H at være ”delvist opfyldt”.

Det er besluttet ikke at have målet med i mål- og resultatpla-
nen for 2017. Det skal dog bemærkes, at der i 2017 forven-
tes gennemført fysisk og psykisk arbejdspladsvurdering på 
tværs af Forsvarsministeriets koncern, herunder ved Hjem-
meværnet.
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På Folkemødet 2016 på Bornholm var der stor interesse for Hjemmeværnet. Mange kiggede forbi for at få en snak om mulighederne i Hjem-
meværnet. (Foto: Christian Sundsdal.)
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3.1. Anvendt regnskabspraksis 

Hjemmeværnet er regnskabsmæssigt ikke en selvstændig 
virksomhed, der skal aflægge selvstændig årsrapport. Regn-
skabet for Hjemmeværnet er således indeholdt i regnskabet 
for virksomheden med CVR nr. 16 28 71 80. Hjemmevær-
nets aktiver og passiver indeholdes i én samlet balance for 
virksomheden med CVR nr. 16 28 71 80 og afrapporteres 
i den samlede årsrapport for denne virksomhed, der om-
fatter følgende styrelser: Værnsfælles Forsvarskommando, 
Hjemmeværnskommandoen, Forsvarsministeriets Materiel- 
og Indkøbsstyrelse, Forsvarsministeriets Personalestyrelse, 
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og Forsvarsministeri-
ets Regnskabsstyrelse.

Regnskabet i denne årsberetning består alene af et udgifts-
baseret driftsregnskab og tilhørende noter og skal derfor ses 
som et uddrag af det samlede regnskab for virksomheden 
med CVR nr. 16 28 71 80.

I forhold til opgørelsen af generelle fællesomkostninger hen-
vises der til den for Hjemmeværnet gældende regnskabsin-
struks.

Regnskabet omfatter alene de hovedkonti, som Hjemme-
værnet er ansvarlig for, jf. ledelsespåtegningen.

Regnskabet for Hjemmeværnet er udarbejdet i overens-
stemmelse med statens udgiftsbaserede regnskabsprincipper, 
idet alle bevillinger er udgiftsbaserede, samt de nærmere 
retningslinjer herfor i Regnskabsbekendtgørelsen, finans-

loven og Finansministeriets Økonomisk Administrative  
Vejledning, dog med en enkelt afvigelse. Den ved udarbej-
delsen af regnskabet anvendte regnskabspraksis, herunder 
afvigelsen fra gældende regler, svarer til den praksis, der 
er anvendt ved udarbejdelsen af regnskabet for virksomhe-
den med CVR nr. 16 28 71 80. For nærmere beskrivelse af 
den anvendte regnskabspraksis henvises derfor til beskrivel-
sen af anvendt regnskabspraksis i årsrapporten for 2016 for  
virksomheden med CVR nr. 16 28 71 80.

3.2. Bevillingsregnskab

Som anført i afsnit 1, er der ved lov om tillægsbevilling for 
finansåret 2016 foretaget en række reguleringer af Hjemme-
værnets ramme, hvorfor Hjemmeværnets bevillingsramme 
udgør 535,2 mio. kr. Årets resultat blev et mindreforbrug 
på 20 mio. kr. Mindreforbruget kan overvejende henføres til 
tillægsbevillingslovforslaget, hvor der ved en fejl er medta-
get en bevillingsforøgelse i forbindelse med rebudgetterin-
gen til delvis dækning af Hjemmeværnets opgaver som følge 
af flygtninge- og migrantsituationen. Bevillingsforøgelse til 
dækning af udgifter som følge af flygtninge- og migrantsi-
tuationen var i forvejen dækket ind via Justitsministeriets 
aktstykker. 

Af mindreforbruget på 20 mio. kr. udgør anførte fejl 17 mio. 
kr., hvorved Hjemmeværnet reelt har et mindreforbrug på 
3 mio. kr. i 2016. I dette lys vurderes regnskabet som til-
fredsstillende og giver som udgangspunkt ikke anledning til 
yderligere bemærkninger.

§ 12.24.01 Regnskab 2015 Budget 201613 Regnskab 2016 Afvigelse Budget 201714 

Udgifter 462,1 536,7 517,1 19,6 483,1

Indtægter -0,6 -1,5 -1,9 0,4 -0,5

Resultat, brutto 461,5 535,2 515,2 20,0 482,6

Bevilling, netto 461,8 535,2 535,2 0,0 482,6

Resultat, netto 0,3 0,0 20,0 -20,0 0,0

Tabel 3.2.1. Bevillingsregnskab for finanslovskonti på driftsbevillingen (mio. kr.)

13 Budget 2016 er finanslov og tillægsbevilling.
14 Budget 2017 er gældende grundbudget, som indtastet i SKS og indrapporteret til Finansministeriet.
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I tabel 3.2.2. sammenholdes regnskabet for 2016 med grund-
budgettet for 2017. Den primære årsag til det højere beløb 

§ 12.24.01 Hjemmeværnet Regnskab 
2016

Budget 
201715

Nettoudgift 515,2 482,6

Udgift

16. Husleje, leje af arealer, leasing 3,3 0,0

18. Lønninger / personaleomkostninger 386,2 366,9

19. Fradrag for anlægsløn 0,0 0,0

22. Andre ordinære driftsomkostninger 117,7 116,2

26. Finansielle omkostninger 0,3 0,0

43. Interne statslige overførselsudgifter 0,0 0,0

44. Tilskud til personer 9,7 0,0

Indtægt

11. Salg af varer -1,9 -0,5

21. Andre driftsindtægter -0,1 0,0

25. Finansielle indtægter 0,0 0,0

30. Skatter og afgifter 0,0 0,0

33. Interne statslige overførselsindtægter 0,0 0,0

33. Interne statslige overførselsindtægter 0,0 0,0

Tabel 3.2.2. Regnskabs- og budgetspecifikation (mio. kr.)

15 Budget er lig grundbudget for 2017.

Hovedkonti Bevilling Regnskab Årets overskud Disponibelt 
overskud der 

bortfalder

Akkumuleret 
overskud til  

videreførelse

Driftsbevilling § 12.24.01.      

Lønsum 405,3 386,1 19,2 0,0 33,4

Øvrig drift 129,9 129,0 0,9 0,0 45,2

Driftsbevilling i alt 535,2 515,2 20,0 0,0 78,6

Tabel 3.2.3. Bevillingsafregning (mio. kr.) 

Hovedkonti Ultimo 2013 Ultimo 2014 Ultimo 2015 Resultat 2016 Ultimo 2016

Driftsbevilling § 12.24.01. 42,9 58,3 58,5 20,0 78,5

Samlet resultat 42,9 58,3 58,5 20,0 78,5

Tabel 3.2.4. Akkumuleret resultat (mio. kr.)

i 2016 er, at Hjemmeværnet i 2016 var tildelt 30 mio. kr. til 
støtte af Politiets grænsekontrol ved lov om tillægsbevilling.

Som før nævnt kan årets overskud på 20 mio. kr. primært 
henføres til en bevillingsteksnisk fejl ved tillægsbevillings-
lovforslaget og henføres til et mindreforbrug på lønsum på 
5,6 mio. kr., som følge af en lavere bemandingsprocent end 
oprindeligt forventet, og et merforbrug på øvrig drift på 2,6 
mio. kr. som følge af et højt aktivitetsniveau.

Med årets resultat forøges Hjemmeværnets akkumulerede 
resultat med 20 mio. kr. til 78,5 mio. kr.
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16 Frivillige soldater i Hjemmeværnet er ikke omfattet af opgørelsen af antal årsværk.
17 De budgetterede årsværk er hentet fra forslag til finanslov for 2017 og er inkl. internationale stabe.
18 I opgørelsen af kontraktansatte indgår rådighedstjeneste i den regionale føringsstruktur.

3.3. Øvrige regnskabsoplysninger

2015 2016 Budget 201717

Officerer 208 212 223

Stampersonel 112 203 125

Værnepligtige 0 0 0

Civile 239 249 224

Kontraktansatte18 37 24 24

I alt 596 688 596

Tabel 3.3.1. Personaleomkostninger (antal årsværk16)

Tabel 3.3.3. Hjemmeværnets direkte omkostningstræk

2015 2016

Tilgang af medarbejdere 80 99

Afgang af medarbejdere 83 72

I alt -3 27

Tabel 3.3.2. Tilgang og afgang medarbejdere 

(antal medarbejdere)

Årsagen til den markante stigning fra 2015 til 2016 blandt 
stampersonel er Hjemmeværnets støtte til Politiets græn-
sekontrol.

Styrelse (mio. kr.) 2014 2015 2016

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse 76,2 76,6 71,8

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse 46,2 47,7 56,0

Øvrige -2,6 -2,0 2,3

Hjemmeværnets samlede direkte omkostningstræk 119,8 122,3 130,1

Tabel 3.3.3. viser Hjemmeværnets direkte omkostningstræk. 
Omkostningstrækket indeholder eksempelvis omkostninger 
i forbindelse med anvendelse af køretøjer, Forsvarets etablis-
sementer og IT-ydelser. Det fremgår, at Hjemmeværnets 
forbrug er steget lidt fra 2015 til 2016. Den primære årsag 

hertil er en øget registrering af omkostninger på depoter og 
kontorer. Stigningen modsvares til dels af et mindreforbrug 
vedrørende ammunition afledt af et ændret princip for lager-
opgørelse.

Nettotilgangen af medarbejdere i 2016 har reduceret en i 
forvejen lav bemandingsprocent, hvorved Hjemmeværnet 
går ind i 2017 med en højere bemandingsprocent end tilfæl-
det var i 2016.
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Hendes Majestæt Dronningen inspicerede Hjemmeværnets 303 meter lange parade i Fredericia. Paraden satte et festligt punktum for Hjem-
meværnets Landsøvelse 2016. (Foto: Kasper Kamuk.)
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Ledelsespåtegning

Årsberetningen er afl agt i henhold til bekendtgørelse nr. 70 
af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen.

Årsberetningen omfatter de bevillinger på fi nansloven, som 
Hjemmeværnet er ansvarlig for, herunder de regnskabsmæs-
sige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse 
med bevillingskontrollen for fi nansåret 2016:

§12.24.01. Hjemmeværnet

 

4.1. Påtegning

Chefen for Hjemmeværnet tilkendegiver hermed:

•  For koncernstyringsdirektøren, at underskriveren ikke er 
bekendt med økonomiske forpligtelser udover de i regn-
skabet medtagne, eksempelvis retlige tvister, kautions-
forpligtelser, hensættelser og eventualforpligtelser, og at 
det afl agte regnskab indeholder de udgifter/indtægter, der 
vedrører driften for pågældende styrelse i regnskabsåret. 
Underskriveren tilkendegiver endvidere, at de dispo si tio-
ner, som er omfattet af regnskabsafl æggelsen, er i overens-
stemmelse med meddelte bevillinger, love og andre for-
skrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

•  For departementschefen, at målrapporteringen i årsberet-
ningen er rigtig, dvs. at målopstillingen og målrapporte-
ringen på mål- og resultatplanen er fyldestgørende, at der 
er adgang til det grundmateriale, som målrapporteringen 
i årsberetningen bygger på, at der ved styrelsen er arbejds-
gange, som kvalitetssikrer de oplysninger og vurderinger, 
der indgår i årsrapporten. 

 

 Vordingborg, den 8. marts 2017 Vordingborg, den 8. marts 2017

 Finn Winkler Bjarne Laustsen
 Chef for Hjemmeværnet Kommitteret for Hjemmeværnet

 København, den 7. marts 2016 København, den 7. marts 2016

 Per Pugholm Olsen Thomas Ahrenkiel
 Koncernstyringsdirektør Departementschef
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TIL  INDhoLDSForTegNeLSe

SEKUNDær SKriFTTYPE 2 

Perpetua - Brødtekst. Til større, teksttunge publikationer
f.eks. årlig redegørelse 2005

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å

regular

bold

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å
italic

1 grundelementer- Typografi - Sekundær

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å

A B c D E F G H i j K L M N o P q r S T U V w x Y z æ ø Å

SEKUNDær SKriFTTYPE 1

Foundry Gridnik - overskrifter og identitetsgivende tekster i f.eks. pjecer og stillings-
annoncer. Tal kan bruges i stor størrelse som identitetsgivende grafik.

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å

A b c D e F G h i j k L m n o P q r S T u V w x y z æ ø å

regular

bold

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tal

 Vordingborg, den 8. marts 2017 Vordingborg, den 8. marts 2017

 Finn Winkler Bjarne Laustsen

 Vordingborg, den 8. marts 2017 Vordingborg, den 8. marts 2017




