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DETAILDIREKTIV FOR HJEMMEVÆRNSSKOLEN 2015

Ref.: a. HJVBST 180-001 Uddannelse af frivilligt personel i Hjemmeværnet
b. HJVBST 181-010 Hjemmeværnsskolens opgaver

1. FORMÅL

Nærværende direktiv skal sammen med Hjemmeværnskommandoens årsprogram (ÅP) samt ref. 

anvise den samlede opgaveportefølje til Hjemmeværnsskolen for uddannelsesåret.

2. ANSVAR

Hjemmeværnskommandoen pålægger i samråd med Hjemmeværnsskolen opgaverne for årets 

produktion.

Hjemmeværnsskolen planlægger og prioriterer gennemførelsen af opgaverne med baggrund i ÅP, 

ref. og udgivne direktiver.

3. OPGAVER

Hjemmeværnsskolen skal:

 Implementere Hjemmeværnets nye virksomhedsmodel. Sammenhængen mellem skolens 

uddannelsesproduktion og ressourceforbrug skal fortsat optimeres.

 Fortsætte omskrivningen af Hjemmeværnets uddannelser i overensstemmelse med 

”kvalifikationsramme for livslang læring”.

 Opdatering/revidering af informationsuddannelserne i samarbejde med Kommunikations-

afdelingen.

 Direktivbeskrive uddannelser i relation til Hjemmeværnets Flyvende Kapacitet. Indholdet 

fastlægges i samarbejde med Flyverhjemmeværnselementet.

 Direktivbeskrive uddannelser i relation til Flyverhjemmeværnets Security Force. Indhold 

fastlægges i samarbejde med Flyverhjemmeværnselementet.

 Forestå oprettelse af en instruktørpulje for SAR-instruktører. Der udpeges og uddannes 

forventeligt 3 instruktører i 2015.

 Planlægge for integration af international deltagelse på ét ledelses- (leadership course) og 

ét instruktørkursus (instructors course), som begge gennemføres på engelsk. Ved 

gennemførelsen planlægges på deltagelse af indtil 16 amerikanske kursister fordelt på de 

to kurser samt 2-6 kursister fra andre lande.

 Planlægge og p.o. gennemføre udvalgte kurser på engelsk (planlægningshorisonten for 

gennemførelse af kurser på engelsk er min. 3 mdr.).
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 Støtte Politiet i deres gennemførelse af skydelederkurser for politiansatte.

 Støtte Politiets Efterretningstjeneste (PET) og SKAT, gennem afholdelse af 2 

vedligeholdelseskurser i sejlads med speedbåde for livvagter, inspektører m.fl.

 Maritim sikkerhedsuddannelse af Politiet (MARSIKPOL) til indsættelse med 

Marinehjemmeværnets fartøjer.

 Støtte den Georgiske Nationalgarde (GNG) i forbindelse med samarbejdsaftalen mellem 

Georgien og Danmark:

 Endelige aftaler er pt. ikke på plads for 2015 – forventes klarlagt i løbet af 2014

(KAPC forestå aftaleforhandlingerne og koordinerer løbende med HVS).

 Støtte i forbindelse med samarbejdet med Libyen:

 Indholdet fastlægges i samarbejde mellem KAPC og HVS (KAPC forestå 

aftaleforhandlingerne og koordinerer løbende med HVS).

 Støtte i forbindelse med samarbejdet med Estland og Letland:

 Indholdet er fastlagt i aftale mellem KAPC og HVS (NOV 2013).

4. KOMPETENCE

Hjemmeværnsskolens kompetencer fremgår af ref.

5. RAPPORTERING

Rapportering jf. ref.

6. ØKONOMI

Hjemmeværnsskolen udarbejder budgetforslag for relaterede aktiviteter, der optages i den 

samlede ramme for Hjemmeværnsskolen.

7. SAGSBEHANDLENDE AFDELING

Hjemmeværnskommandoens Planlægnings- og Operationsafdeling er POC for opgavetildeling samt 

behandling af principielle spørgsmål.
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