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INFORMATIONSDIREKTIV 2015, version 2

Bilag:
Skema til planlægning af kommunikations- og rekrutteringsaktiviteter. 

Ref.:
a. HJVBST 343-010 Rekrutteringsaktiviteter i Hjemmeværnet.
b. HJVBST 340-001, Pressetjeneste i Hjemmeværnet.
c. HJV ÅP 2015, version 003.
d. HJVBST 491-001, Musikvirksomhed i Hjemmeværnet.
e. Direktiv for Hjemmeværnets Historiske Virksomhed.

1. FORMÅL
Formålet med dette direktiv er at supplere målsætningerne i Årsprogram 2015 og at informere om 
Hjemmeværnskommandoens overordnede informationsaktiviteter i 2015 med henblik på at skabe 
rammer og vilkår for den regionale/lokale tilrettelæggelse af informationsvirksomheden.

2. OVERORDNET MÅLSÆTNING FOR INFORMATIONSVIRKSOMHEDEN
Der er to overordnede mål for Hjemmeværnets (HJV) samlede informationsvirksomhed. Disse er:
 At fastholde aktivstyrken bl.a. via rekruttering og genaktivering af reserven.
 At fastholde eller udbygge befolkningens opbakning til HJV.

Dette gøres blandt andet ved at:
 Gennemføre landsdækkende rekrutterings- og oplysningskampagner.
 Gennemføre lokale rekrutteringssaktiviteter jf. ref. a. 
 Koordinere informationsarbejdet, således at alle bidrager til at kommunikere HJV fælles 

budskaber jf. gældende kampagner og Hjemmeværnsledelsens fokusområder.
 Prioritere en høj grad af kvalitet i informationsarbejdet.
 Det enkelte medlem og ansatte informerer om HJV i sit personlige netværk.
 Gennemføre en løbende proaktiv presseindsats jf. ref. b. 

HJV specifikke målsætning for informationsvirksomheden fremgår af ref. c.

3. HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN GENNEMFØRER
For at understøtte informationsmålsætningerne i årsprogram gennemfører Hjemmeværnskomman-
doen følgende:

3.1 Ekstern kommunikation.
 Koordinering af en målrettet proaktiv presseindsats og reaktivt presseberedskab, der skal 

synliggøre HJV indsættelser og aktiviteter. 
 Løbende produktion af hjv.dk nyheder.
 Løbende opload af aktuel information på Facebook.
 Landsdækkende undersøgelse af befolkningens holdning til HJV. (Gennemføres i efteråret 

2015).
 Udgivelse af populærudgaven af HJV årsrapport.

3.2 Rekruttering og fastholdelse.
 Gennemfører rekrutterings- og oplysningskampagne i 2015 i uge 11-13 (09-29 MAR) og uge 

37-39 (07-27 SEP) primært via TV-annoncering og onlineaktiviteter.
 Løbende udarbejdelse og revidering af udstillingsmateriel, reklameartikler og foldere mm.
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 Monitorering og understøttelse af arbejdet med at fastholde frivilligt personel.

3.3 Intern kommunikation.
 Fire udgivelser af HJV-magasinet.
 Løbende formidling af nyheder, gode idéer og vigtig information til og mellem HJV medlemmer,

blandt andet via facebook og understøttelse af kommandovejen i form af nyhedsbreve, foldere, 
intranet (KFI) og de muligheder, der ligger centralt i HJV.DK version 2.

3.4 HJV.DK version 2. 
Opbygningen og drift af HJV.DK version 2 skal på alle niveauer i organisationen følge 
retningslinjerne i ”Guide til kommunikativ anvendelse af HJV.DK version 2”, der løbende udbygges.

3.5 Musikvirksomhed og den historiske virksomhed.
 Krav til HJV musikvirksomhed fremgår af ref. c bilag 6, aktivitetsmål 19 og ref. d.
 Krav til HJV historiske virksomhed fremgår af ref. c bilag 6, aktivitetsmål 18 og ref. e.

3.6 K-seminar.
 Der afholdes ikke K-seminarer i 2015. Næste K-seminar bliver forventeligt FEB 2016.

3.7 Hjemmeværnets kunstprojekt.
Fernisering af kunstmaler Mathilde Fengers 14 oliemalerier om det moderne hjemmeværn og 
efterfølgende udstilling på Københavns Rådhus finder sted i perioden 7. – 23. marts 2015. 
Billederne sendes efterfølgende på rundrejse ved alle Hjemmeværnets distrikter i 2015-2016, for 
afslutningsvist at blive ophængt i Hjemmeværnskommandoen. Direktiv for rundrejsen tilgår ved
Kommunikations- og rekrutteringsafdelingen foranstaltning.

4. TOTALFORSVARSREGIONER, MARINEHJEMMEVÆRNET, FLYVERHJEMMEVÆRNET OG 
VIRKSOMHEDSHJEMMEVÆRNET SKAL:
 Støtte og kvalitetssikre egne og underlagte MYN og enheders informationsaktiviteter, således 

at de bidrager til at kommunikere HJV fælles budskaber jf. gældende kampagner og 
Hjemmeværnsledelsens fokusområder. 

 Planlægge egen og underlagte MYN og enheders kommunikations-, rekrutterings- og 
fastholdelsesaktiviteter (jf. ref. a) i samme forløb som HJV økonomiplanlægning under 
anvendelse af planlægningsredskabet i bilag.

 Gennemføre en løbende proaktiv presseindsats, der skal synliggøre HJV indsættelser og 
aktiviteter.

 Udbygge egen og underlagte MYN og enheders digitale kommunikation via HJV.DK version 2 
under anvendelse af ”Guide til kommunikativ anvendelse af HJV.DK version 2”.

 Motivere til, at MYN og enheder rekrutterer lokalt og gerne via netværk.
 Motivere den frivillige og ansatte til, at informere om HJV i relevante sammenhænge. Formålet 

med denne indsats er at sprede de gode historier om HJV til så stor en målgruppe som muligt.
 Motivere til og tilsikre, at personel ved egen samt underlagte MYN og enheder gennemfører 

relevant informationsuddannelse.
 Sikre, at MYN og enheders interne information understøtter HJV mål.
 Gennemføre distriktsudvalgsmøder regionalt.
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INFORMATIONSPLAN

(HER ANFØRES ENHEDENS NAVN)

Skabelon med eksempler fra alle niveauer i HJV

Hovedindsatsområde Målsætning Aktivitet Udgift Dato for gennemførelse af 
aktivitet

Rekruttering 3 nye medlemmer med 
HBU

- Fordrag på Skive kaserne med fremvisning af MAT.
- Alle i 1. DEL, som kender en HBU’er inviterer dem til 
informationsmøde i UAFD

- BUSLET
- Ingen.

18 MAJ 2015

Intern kommunikation Løbende information til 
DST medlemmer

Nyheder på hjv.dk bag log-on. - Ingen. Hver mandag kl.1200 eller 
hyppigere.

HJV image (Ekstern 
kommunikation, herunder 
information om HJV 
generelt, pressekontakt 
m.m.)

Lokalbefolkningen
er bevidste om HJV 
tilstedeværelse og 
aktiviteter

- Telefonisk kontakt til journalisten på den ugentlige 
gratisavis hvor hun informeres om øvelser, opgaver m.m.

- Ingen. En uge før aktiviteten ved planlagte 
aktiviteter og ellers hurtigst muligt.

HJV.DK Fotos af HJV-medlemmer 
og ansatte på TFR og 
underlagte MYN sider på 
hjv.dk fremfor bygninger

Oprettelse af lokale billedarkiver med godkendte fotos. - Ingen. 01 JUN 2015.

Musikvirksomhed Støtte til Hæren - Koncert for hjemsendte HRU’er på Antvorskov Kaserne ved 
hjemtagelsesparaden.

- BUSLET.
- Kørsel.
- Forplejn.

15 APR 2015.

Historisk virksomhed Etablering af lille historisk 
udstilling ved alle nye 
DST

- Der skaffes plads, og etableres en lille udstilling, som 
formidler det sammenlagte DST historie på en let 
tilgængelige måde.

- Ingen. 01 MAR 2015.
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