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1 Indledning
Formålet med denne opgavekontoplan er at vejlede de konterende medarbejdere i retvisende 

kontering af forbrug og budgettering af ressourcer i forhold til Hjemmeværnets opgaveløsning.

Denne opgavekontoplan erstatter tidligere udsendte opgavekontoplaner.

Opgavekontoplanen har direkte sammenhæng med Hjemmeværnets samlede kontoplan, der 

udover KAMI-kontoplanen indeholder en artskontoplan (også kaldet finanskontoplan) og en 

profitcenterkontoplan (også kaldet sted-kontoplan). Dette giver en mulighed for at styre, 

budgettere, følge op og prioritere på tværs af opgaver, finanskonti og myndigheder/steder.

Opgavekontoplanen skal endvidere ses i sammenhæng med Hjemmeværnets samlede 

virksomheds- og økonomistyringsmodel, der træder i kraft fra finansåret 2015.

Ansvaret for vedligeholdelsen af opgavekontoplanen ligger hos OE, der mindst en gang årligt 

evaluerer opgavekontoplanen i forbindelse med udarbejdelse af Hjemmeværnets årsprogram.

Opgavekontoplanen kan ændres ved OE foranstaltning og efter anmodning. Der skelnes mellem 

rent tekniske og faktuelle ændringer f.eks. som følge af en nye opgaver eller en erkendt teknisk 

mangel på den ene side, og større generelle ændringer som tilføjelser af nye produkter eller større 

omflytninger mellem områderne, sidstnævnte skal godkendes af både OE og PD og i princippet 

forelægges Hjemmeværnsledelsen. Der vil senere i 2015 blive udarbejdet et notat om 

omkostningsfordelingen, som udmønter denne opgavekontoplan i økonomien.

Opgavekontoplanen vil altid være et kompromis mellem at sikre den regnskabsmæssigt præcise 

registrering og den opgavemæssigt korrekte beskrivelse af dagligdagens aktiviteter, men det 

centrale er, at der igennem denne kontoplan og den løbende dialog herom skabes en fælles 

forståelse for, hvordan samme typer af aktiviteter konteres på tværs af Hjemmeværnet. 

MARTIN DAHL

Kontorchef

Chef for økonomiafdelingen
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2 Konteringsdimensionerne	i	DeMars
DeMars har 3 dimensioner i finansregnskabet:

 Art (finans): Hvad skal der konteres.

 Profitcenter (sted): Hvem har brugt/fået pengene?

 Kapitalmiddel (KAMI): Hvorfor har de brugt/fået pengene?

Profitcenter og KAMI kan samles til en ordre. Der kan være flere ordrer med samme kontostreng.

Der er en sammenhæng mellem KAMI i DeMars, aktivitetstypen i HJV.DK, opgaven i REVAPOL og 

opgavetype i 056-rapporten. Denne sammenhæng fremgår af kontoplanen.

3 Dimensionerne	i	kontoplanen
Opgavekontoplanen har i beskrivelsen nedenstående 7 kolonner. 

Kolonne: Betydning
KAMI Entydig talkombination, der identificerer den enkelte konto.

Tekst En kort beskrivelse af kontoen.
Konteringsanvisning/bemærkninger En yderligere beskrivelse kontoens anvendelse.

Aktivitetstype HJV.DK En oplistning af den/de aktivitetstype(r) i HJV.DK, der 
relateres til den enkelte konto/detailaktivitet.

REEVAPOL opgave En oplistning af den/de aktivitetstype(r) i REEVAPOL, der 
relateres til den enkelte konto/detailaktivitet.

056-opgave En oplistning af den/de aktivitetstype(r) i 056-rapporten, der 
relateres til den enkelte konto/detailaktivitet.

ÅP mål En reference til Hjemmeværnets Årsprogram.
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4 Kontoplanen

KAMI Tekst
Konteringsanvisning/
bemærkninger

HJV.DK
Aktivitetstype

REEVAPOL
Opgave

056
Opgave

ÅP mål

91 BEREDSKAB
Opstilling omfatter alle 
omkostninger og aktiviteter, der 
muliggør et beredskab. 

910000
Hjemmeværnet, 
aktivitetsramme

Direkte omkostninger til drift 
af Hjemmeværnet.

911 OPSTILLING

9111
Opstilling af enheder,
Nationalt

91111 Hjemmeværnets enheder

911111 Hjemmeværnets myndigheder

Alle udgifter til drift af TFR og 

hjemmeværnsdistrikter (bortset 

fra etablissementsudgifter). 

Herunder placeres 

omkostninger vedrørende 

møder ved 

hjemmeværnsdistrikter og 

Totalforsvarsregioner.

Eksempelvis rådsmøder, 

distriktsstabsmøder, 

kompagnichefsmøder, 

kommandobefalingsmandsmød

er. 

Løn og andre 

personelrelaterede 

Møder
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KAMI Tekst
Konteringsanvisning/
bemærkninger

HJV.DK
Aktivitetstype

REEVAPOL
Opgave

056
Opgave

ÅP mål

omkostninger til militært og 

civilt personel ansat ved 

distrikter eller 

totalforsvarsregioner, som ikke 

kan relateres til et formål under 

støttevirksomhed. 

Flyttegodtgørelse til ansat 
personel.

911112 Hjemmeværnets underafdelinger

Rådighedsvederlag til frivilligt 

personel.

Arbejdsgiverbetalte goder til 

frivilligt personel.

Kaffe m.v. og 

kommunikationsudgifter til 

frivilligt personel.

Alle udgifter til drift af 

underafdelinger, herunder 

møder, som eksempelvis 

rådsmøder, 

befalingsmandsmøder, 

delingsmøder og gruppemøder. 

Møder

911113 Hjemmeværnskommandoen

Alle udgifter til drift af 

Planlægningsdivisionen, 

Marinehjemmeværnselementet, 

Flyverhjemmeværnselementet 
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KAMI Tekst
Konteringsanvisning/
bemærkninger

HJV.DK
Aktivitetstype

REEVAPOL
Opgave

056
Opgave

ÅP mål

og Kommunikations- og 

Rekrutteringsafdelingen. 

Herunder placeres 

omkostninger vedrørende 

møder ved nævnte enheder

Eksempelvis mødevirksomhed, 

herunder værnsgrensmøder. 

Løn og andre 

personelrelaterede 

omkostninger til militært og 

civilt personel ansat ved de 

nævnte enheder. 

Flyttegodtgørelse til ansat 

personel.

9112
Opstilling af enheder, 
Internationalt

91121
Hjemmeværnets enheder, 
International

911211
Hjemmeværnets 
Kapacitetsopbygningscenter

Alle udgifter til drift af 

Hjemmeværnets 

Kapacitetscenter (bortset fra 

etablissementsudgifter). 

Herunder placeres 

omkostninger vedrørende 



Bilag 4 til HJV Årsprogram 2015, version 003, Opgavekontoplan 2015.

Side 7 af 22

KAMI Tekst
Konteringsanvisning/
bemærkninger

HJV.DK
Aktivitetstype

REEVAPOL
Opgave

056
Opgave

ÅP mål

møder.

Løn og andre 

personelrelaterede 

omkostninger, som ikke kan 

relateres til et formål under 

støttevirksomhed. 

Flyttegodtgørelse til ansat 
personel.

9113
Opstilling af enheder, 
Kommunikation

9114
Opstilling af enheder, 
Udviklende virksomhed

91131 Generel Informationsvirke

911311 Rekruttering

Alle udgifter til aktiviteter i 
rekrutteringsprocessen, 
herunder
Distriktsudvalg.

F.eks. informationsaftner.

Rekruttering Info

911312 Udstillinger 
Alle udgifter til udstillinger.

Udstilling Udstilling

911313 Historisk virksomhed
Alle udgifter til historisk 
virksomhed.

Historisk 
arbejde

911314 Generel oplysningsvirksomhed
Alle udgifter til udarbejdelse af 
magasiner, pjecer mv. inkl. 
Elektroniske medier.

Generel 
oplysning
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KAMI Tekst
Konteringsanvisning/
bemærkninger

HJV.DK
Aktivitetstype

REEVAPOL
Opgave

056
Opgave

ÅP mål

Vedrører ikke specifikt 
arrangement.

911315 Øvrig informationsvirksomhed

Udgifter til generel 
informationsvirksomhed, f.eks. 
holdningsunderundersøgelser, 
konsulentbistand mv, der ikke 
kan henføres til andre områder.

{oprettes ved 
behov}

91132 Profilering

911321 Profilering, befolkning

Alle udgifter til information af 
befolkningen, f.eks. reklamer 
med det formål at styrke 
befolkningens forsvarsvilje.

Omfatter ikke udstillinger.

Profilering

911322 Profilering, partnere og kunder

Alle udgifter til information om 
samfundets samlede 
beredskab, samt skabelse af 
vilje til at oprette eller optimere 
en sikkerheds- og 
beredskabskultur i egen 
virksomhed.

Omfatter ikke udstillinger.

{oprettes ved 
behov}

911323 Profilering, beslutningstagere
Alle udgifter til 
informationsvirke mod politikere 

Profilering, 
Beslutningstage

Profilering, 
Beslutnings
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KAMI Tekst
Konteringsanvisning/
bemærkninger

HJV.DK
Aktivitetstype

REEVAPOL
Opgave

056
Opgave

ÅP mål

og beslutningstagere med det 
formål at styrke 
beslutningstagernes viden om 
samfundets, herunder 
Hjemmeværnets, beredskab.

Omfatter ikke udstillinger.

re tagere

91141 Generel udvikling

911411 Generel udvikling

Udvikling af Hjemmeværnets 
strategiske kapaciteter, 
herunder udarbejdelse af 
doktriner.

911412 Forsvarsforlig
Udarbejdelse af og opfølgning 
på forsvarsforligsmateriale.

9115
Opstilling af enheder, 
Styring

911511 Garnisonskommandantskab
Udgifter til 
garnisonskommandantskab.

912 UDDANNELSE
9121 Uddannelse, Nationalt

91211
Enkeltmandsuddannelse, 
frivillige

912111 Lovpligtig uddannelse

Alle udgifter i f.m. 

tilrettelæggelse, gennemførelse 

og kontrol af lovpligtig og 

omskolingskursus (LPU1-4).

Alle udgifter i f.m. Dog ikke 

grunduddannelsesaktiviteter, 

LPU LPU
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KAMI Tekst
Konteringsanvisning/
bemærkninger

HJV.DK
Aktivitetstype

REEVAPOL
Opgave

056
Opgave

ÅP mål

som gennemføres af den 

enkelte underafdeling.

Eksempelvis tabt 
arbejdsfortjeneste, forplejning, 
indkvartering, kørepenge, leje 
af køretøjer, instruktørvederlag 
samt time- og dagpenge. 

912112 Funktionsuddannelse

Alle uddannelser bortset fra 
lovpligtig uddannelse, 
befalingsmands- og 
officersuddannelse, hvor 
formålet er at sætte en frivillig i 
stand til at virke i en given 
funktion i Hjemmeværnet.

Funktions-
uddannelse

Funktionsu
ddannelse

912113
Befalingsmands- og 
officersuddannelse

Alle uddannelser, der har til 
formål at udvikle personel til at 
virke som befalingsmand 
og/eller officer i 
Hjemmeværnet. 

BM-uddannelse BM-UDD

91212 Enhedsuddannelse/Øvelser

912121 Enhedsuddannelse og øvelser

Al lokal uddannelse og 
øvelsesvirksomhed både med 
Hjemmeværnets frivillige og 
personel fra den regionale 
føringsstruktur.

Øvelse

FLOTEX
BASEX
GBEX
KOMEX
COASTEX
EHU
MHD-EX

912122 Stævner og konkurrencer
Indlandske konkurrencer og 
aktiviteter, som Hjemmeværnet 
deltager i eller arrangerer.

Konkurrence

91213 Uddannelse af ansat personel
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KAMI Tekst
Konteringsanvisning/
bemærkninger

HJV.DK
Aktivitetstype

REEVAPOL
Opgave

056
Opgave

ÅP mål

912131 Uddannelse af ansat personel
Alle interne uddannelser til 
ansat personel.

9122 Uddannelse, Internationalt

91221
Funktionsuddannelse, 
international

912211 Missionsforberedende uddannelse

Alle udgifter i f.m. 

tilrettelæggelse, gennemførelse 

og kontrol af uddannelsen.

Eksempelvis variable ydelser, 
forplejning, kørepenge, leje af 
køretøjer, tabt 
arbejdsfortjeneste samt time-
og dagpenge.

{oprettes ved 
behov}

912212 Øvrig international uddannelse

Alle udgifter til deltagelse på 

kurser i udlandet for både 

frivillige og ansatte.

Uddannelse, 
International

91222 Internationale øvelser

912221 Internationale øvelser

Alle udgifter ved deltagelse i 

internationale øvelser.

Eksempelvis forplejning, 
kørepenge, leje af køretøjer, 
tabt arbejdsfortjeneste samt 
time- og dagpenge.

Øvelse, 
international

Øvelse, 
Internation
al

912222
Udenlandske 
stævner/konkurrencer

Konkurrencer eller stævner i 
udlandet eller med udenlandsk 
deltagelse.

Konkurrence, 
international

9123
Uddannelse, 
Kommunikation
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KAMI Tekst
Konteringsanvisning/
bemærkninger

HJV.DK
Aktivitetstype

REEVAPOL
Opgave

056
Opgave

ÅP mål

91231 Informationsvirksomhed

912311 Information, Uddannelse
Information om uddannelse 
målrettet til kursusdeltagere

9124
Uddannelse, Udviklende 
virksomhed

91241 Uddannelsesudvikling

912411 Uddannelsesudvikling, HVS

Alle udgifter i f.m. HVS 
udvikling af nye og revidering 
af gamle uddannelser for 
frivilligt personel, herunder 
forsøgsvirksomhed, udgifter til 
mødevirksomhed og til bistand 
til andre myndigheder. 
Herunder løn m.v. til personel 
ved HVS, der primært 
beskæftiger sig med 
uddannelsesplanlægning.

913 INDSÆTTELSE
9131 Indsættelse, Nationalt

91311 Støtte til Forsvaret, Hæren

913111 Operativ støtte

Alle former for direkte 
omkostninger til støtte for 
Hærens myndighedsudøvelse, 
f.eks. tabt arbejdsfortjeneste, 
kørsel og forplejning.

HRN, operativ 
støtte

913112 Øvelsesstøtte

Alle former for direkte 
omkostninger til støtte for 
Hærens uddannelser og 
øvelser, f.eks. tabt 
arbejdsfortjeneste, kørsel og 
forplejning.

HRN, støtte til 
øvelse

ASS. TIL 
Hæren
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KAMI Tekst
Konteringsanvisning/
bemærkninger

HJV.DK
Aktivitetstype

REEVAPOL
Opgave

056
Opgave

ÅP mål

913113 Rydningsassistance

Alle former for direkte 
omkostninger til ammunitions 
rydningsassistance, f.eks. tabt 
arbejdsfortjeneste, kørsel og 
forplejning.

HRN, 
Rydningsassista
nce

91312 Støtte til Forsvaret, Søværnet
Støtte til Søværnet, der fremgår 
af SOKBST 277-1.

913121 Operativ støtte
Opgaver i relation til Søværnet, 
som ikke fremgår af 
nedenstående.

SVN, operativ 
støtte

Søværnet, 
operativ

913122 Øvelsesstøtte
Støtte til Søværnets øvelser og 
uddannelse

SVN, støtte til 
øvelse

ASS. TIL 
SVN 
ØVELSE

913123 Søredning (SAR)
Aktivering af 1-times SAR 
beredskab.

SVN, SAR SAR

913124 Miljø (OIL-OPS)
Aktivering af 1-times 
miljøberedskab.

SVN, MILJØ OILOPS

913125 SURVEX

MHV bidrag til 
farvandsovervågning/operativ 
kontroløvelse, jf. CH MHV DIR 
153-010

SURVEX SURVEX

913126 FAS/MAS
Assistance til fritidssejlere samt 
anden maritim assistance.

SVN, FAS-MAS FAS/MAS

91313 Støtte til Forsvaret, Flyvevåbnet

913131 Operativ støtte

Alle former for direkte 
omkostninger til støtte for 
Flyvevåbnets 
myndighedsudøvelse, f.eks. 
tabt arbejdsfortjeneste, kørsel 
og forplejning.

FLV, operativ 
støtte

913132 Øvelsesstøtte
Alle former for direkte 
omkostninger til støtte for 

FLV, støtte til 
øvelse

ASS. TIL 
FLV
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KAMI Tekst
Konteringsanvisning/
bemærkninger

HJV.DK
Aktivitetstype

REEVAPOL
Opgave

056
Opgave

ÅP mål

Flyvervåbnets uddannelser og 
øvelser, f.eks. tabt 
arbejdsfortjeneste, kørsel og 
forplejning.

913133 Bevogtningsassistance
Indsættelse af 
bevogtningsassistenter ved 
flyvevåbnet etablissementer

FLV, 
Bevogtningsassi
stance

91314
Støtte til Forsvaret, 
SPEC.OP.KOM(SOKOM)

913141 Operativ støtte

Alle former for direkte 
omkostninger til støtte for 
Specialoperationskommandomy
ndighedsudøvelse, f.eks. tabt 
arbejdsfortjeneste, kørsel og 
forplejning.

SOKOM, 
operativ støtte

913142 Øvelsesstøtte

Alle former for direkte 
omkostninger til støtte for 
Specialoperationskommando
uddannelser og øvelser, f.eks. 
tabt arbejdsfortjeneste, kørsel 
og forplejning.

SOKOM, støtte 
til øvelse

ASS. TIL 
SOKOM

91315 Støtte til Politiet
Støtten til Politiet er reguleret 
af samarbejdsaftale mellem 
Rigspolitiet og Hjemmeværnet. 

913151 Afspærring

Alle udgifter til støtte med 

afspærring og adgangskontrol, 

der er rekvireret af politiet.

Eksempelvis forplejning, 
kørepenge, leje af køretøjer, 
tabt arbejdsfortjeneste samt 
time- og dagpenge.

Politi, 
Afspærring

Afspærring og 
adgangskontr
ol
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KAMI Tekst
Konteringsanvisning/
bemærkninger

HJV.DK
Aktivitetstype

REEVAPOL
Opgave

056
Opgave

ÅP mål

913152 Færdselsregulering

Alle udgifter til støtte med 

færdselsregulering, der er 

rekvireret af politiet.

Eksempelvis forplejning, 
kørepenge, leje af køretøjer, 
tabt arbejdsfortjeneste samt 
time- og dagpenge.

Politi, Færdsels-
regulering

Færdsels-
regulering

913153 Transport

Alle udgifter til støtte med 

transportstøtte, der er 

rekvireret af politiet.

Eksempelvis forplejning, 
kørepenge, leje af køretøjer, 
tabt arbejdsfortjeneste samt 
time- og dagpenge.

Politi, Transport Transport

913154 Søværtskontrol, Politi

Alle udgifter til støtte til 
Politiets søværtskontrol 
(maritim kontrol)

Eksempelvis forplejning, 
kørepenge, sejlads, tabt 
arbejdsfortjeneste samt time-
og dagpenge.

Politi, maritim 
kontrol

POLITI

913159 Anden assistance til politiet

Alle udgifter til aftalte opgaver 
for politiet, der ikke fremgår af 
ovenstående og som indgår i 
samarbejdsaftalen.

Eksempelvis forplejning, 
kørepenge, sejlads, tabt 
arbejdsfortjeneste samt time-
og dagpenge.

Politi, øvrige 
opgaver

Varsling og
evakuering.

Humanitær 
eftersøgning

Afsøgning 
efter objek-
ter,
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KAMI Tekst
Konteringsanvisning/
bemærkninger

HJV.DK
Aktivitetstype

REEVAPOL
Opgave

056
Opgave

ÅP mål

Observation,

Sikkerheds-
ransagning,

Platform for 
transport,

Materiel mv.
Håndtering og 
registre-ring 
af effek-ter,

Registrering 
af personer.

91316 Støtte til Redningsberedskabet

Alle former for direkte 
omkostninger til støtte for såvel 
det statslige som de 
kommunale 
redningsberedskaber

913161 Operativ støtte

Støtte, der er rekvireret af 
enten et kommunalt 
redningsberedskab eller af 
Beredskabsstyrelsen, f.eks. tabt 
arbejdsfortjeneste, kørsel og 
forplejning.

Redning, Støtte

913162 Øvelsesstøtte 

Støtte til uddannelse af de 
kommunale 
redningsberedskaber eller 
Beredskabsstyrelsen, f.eks. tabt 
arbejdsfortjeneste, kørsel og 
forplejning.

Redning, 

Øvelse
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KAMI Tekst
Konteringsanvisning/
bemærkninger

HJV.DK
Aktivitetstype

REEVAPOL
Opgave

056
Opgave

ÅP mål

91317 Støtte til andre myndigheder

Alle former for direkte 
omkostninger til støtte for såvel 
det statslige som de 
kommunale 
redningsberedskaber, f.eks. 
tabt arbejdsfortjeneste, kørsel 
og forplejning.

913171 Uddannelse til MYN under FMN
Separate kurser til PSN fra MYN 
under FMN.

{oprettes ved 
behov}

913172 Uddannelse til ØVR MYN
Separate kurser til PSN fra 
MYN, der ikke er under FMN.

{oprettes ved 
behov}

Ekstern 
Uddannelse

913173 Støtte til transportsektoren
Alle direkte udgifter til støtte til 
transportsektoren.

Støtte til 
transportsektor

931374 Støtte til energisektoren
Alle direkte udgifter til støtte til 
energisektoren.

Støtte til 
energisektor

931375
Støtte til IT og 
Kommunikationssektoren

Alle direkte udgifter til støtte til 
IT og kommunikationssektoren.

Støtte til IT-
sektor

931376
Bevogtningsassistance til civile 
lufthavne

Indsættelse af 
bevogtningsassistenter i civile 
lufthavne eller flyvepladser

Bevogtningsassi
stance, CIV

931377 Søværtskontrol, SKAT
Støtte til SKAT søværtskontrol 
(maritim kontrol) 

SKAT, maritim 
kontrol

SKAT

91319 Øvrig Støtte

Alle former for direkte 
omkostninger til støtte for 
rekvirenter, der ikke fremgår af 
ovenstående, f.eks. tabt 
arbejdsfortjeneste, kørsel og 
forplejning.

913191 Koordineret støtte

Hjælp til samfundets samlede 
beredskab, hvor de 
koordinerende stabe (lokalt, 
regionalt eller landsdækkende) 
er etablerede, og hvor støtten 

Koordineret 
støtte

Tværgående 
myndigheds-
samarbejde

KOOR 
STØTTE
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ikke gives til en enkelt 
rekvirent.

913192 Kystdirektoratet
Støtte til kystdirektoratet jf. 
servicelevelagreement

KDI, sejlads KDI

913193 Dansk Center for Havforskning
Støtte til Dansk Center for 
Havforskning jf. 
servicelevelagreement

DCH, sejlads DCH

913194 Anden støtte til samfundet
Støtte til myndigheder, 
foreninger mv. som ikke 
fremgår ovenfor.

Anden støtte
ASS. TIL 
ANDRE

9132 Indsættelse, Internationalt

91321 Støtte til FSV

913211 Indsættelse, internationalt

Alle udgifter til støtte til 
indsættelse (svarende til 9131 
Indsættelse, nationalt) i 
udlandet.

{oprettes ved 
behov}

913212
Støtte til uddannelse, 
Internationalt

Alle udgifter til Hjemmeværnets 
uddannelse af udenlandske 
enheder i Danmark eller 
udlandet, f.eks. 
instruktørvederlag, 
uddannelsesmateriale og rejser.

{oprettes ved 
behov}

91322
International 
kapacitetsopbygning

913221
Støtte til kapacitets- og civil 
opbygning

Alle udgifter til Hjemmeværnets 
genopbygning af militære 
kapaciteter og civile samfund i 
udlandet.

{oprettes ved 
behov}

9133
Indsættelse, 
Kommunikation

91331 Støtte til FSV
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913311 Koncerter

Alle udgifter til koncerter, der 
ikke er markering af historiske 
mærkedage, f.eks. til 
nedlæggelse af kranse og 
parader.

Koncerter

913312 Mærkedage

Alle udgifter til markering af 
historiske mærkedage, f.eks. til 
nedlæggelse af kranse og 
parader.

Mærkedage

92 HJÆLPEFUNKTIONER
Alle aktiviteter, der direkte 
støtter Hjemmeværnets 
opgaveløsning.

9211 ETABLISSEMENT

921111 Drift af etablissementer, UAFD

Ind- og udvendig 
vedligeholdelse rengøring mv. 
ved underafdelinger.

Kun til frivilliges tidsregistrering.
Direkte aktivitetsomkostninger 
konteres på 911112.

Etab, drift

921112 Sikkerhedstjeneste, UAFD

Reaktion på alarmer ved 
underafdelinger.

Kun til frivilliges tidsregistrering.
Direkte aktivitetsomkostninger 
konteres på 911112

Etab, sikkerhed

9221 MATERIEL

9231 LOGISTIK

923111 Drift af Logistikafdelingen i HJK Alle udgifter til drift af 
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Logistikafdelingen i HJK. 

Herunder placeres 

omkostninger vedrørende 

møder ved Logistikafdelingen.

Løn og andre 

personelrelaterede 

omkostninger til militært og 

civilt ansat personel.

Flyttegodtgørelse til ansat 
personel.

923112 Drift af kapaciteter

Drift og vedligeholdelse af 
skibe, køretøjer og fly
Kun til frivilliges tidsregistrering.
Direkte aktivitetsomkostninger 
konteres på 911112

Drift, skibe
Drift, fly
Drift, køretøjer

923113 Drift af forsyningstjeneste, UAFD
Kun til frivilliges tidsregistrering.
Direkte aktivitetsomkostninger 
konteres på 911112

Forsyningstjene
ste
Iklædning

9245 ØKONOMI

924511 Drift af økonomiafdelingen i HJK 

Alle udgifter til drift af 

Økonomiafdelingen i HJK. 

Herunder placeres 

omkostninger vedrørende 

møder ved Økonomiafdelingen.

Løn og andre 

personelrelaterede 

omkostninger til militært og 
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civilt ansat personel.

Flyttegodtgørelse til ansat 
personel.

9251 IT

925111 Supportorganisation, HJV.DK
Kun til frivilliges tidsregistrering.
Direkte aktivitetsomkostninger 
konteres på 911112

IT, support

9271 HUMAN RESSOURCE

927111 Kompetenceudvikling
Ekstern kompetenceudvikling af 
ansatte medarbejdere.

93
GENEREL LEDELSE OG 
ADMINISTRATION

931 TOPLEDELSE

931111 Hjemmeværnsledelsen
Alle udgifter til drift af HJL.

931112 Hjemmeværnsstaben

Alle udgifter til drift af HJS, 

undtagen de eksplicit nævnte 

afdelinger.

932 KONTROL & INSPEKTION

932111 Helhedsinspektion af MYN

Kontrol med styrkeproduktion, 
operativ kontrol, 
uddannelseskontrol, 
forvaltningskontrol, 
sikkerhedseftersyn, besøg og 
tilsyn m.v. v. TFR, HVS og DST

932112 Kontrol og inspektioner af UAFD

Kontrol med styrkeproduktion, 
operativ kontrol, 
forvaltningskontrol, og 
sikkerhedseftersyn, besøg og 

Inspektion
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tilsyn m.v. ved UAFD

932113 Våbeneftersyn og mønstring
Våbeneftersyn og mønstring af 
materiel ved UAFD.

Våbeneftersyn 
og mønstring

932114 Kontrolafdelingen i HJK

Alle udgifter til drift af 

Kontrolafdelingen i HJK. 

Herunder placeres 

omkostninger vedrørende 

møder ved Kontrolafdelingen.

Løn og andre 

personelrelaterede 

omkostninger til militært og 

civilt ansat personel.

Flyttegodtgørelse til ansat 
personel.

933 Samarbejdsfora

933111
Samarbejdsudvalg og 
hovedsamarbejdsudvalg

Udgifter i f.m. 
samarbejdsudvalg, 
sikkerhedsudvalg og 
hovedsamarbejdsudvalg.

933112 Landsråd

Udgifter i forbindelse med
landsråd, uniformsudvalg, 
uddannelsesråd og driftsråd
mv.

Landsråd


	QQQQQT20141121133936_678886_PDF_HJV08.docx

