
hjemmeværnet

Hjemmeværnets 
Årsrapport 2012



    

 
 
Resumé 
 
Hjemmeværnet har i 2012 og i hele den afsluttede forligsperiode bidraget til forsvaret og  
beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel beredskabskapacitet ved at uddanne  
og opstille frivillige militære styrker, der er blevet indsat til støtte for forsvaret og samfundet, 
nationalt og internationalt. 
 
I 2012 har hjemmeværnets frivillige soldater støttet forsvaret og samfundets samlede bered-
skab med mere end ½ mio. mandtimer og mere end 5.000 indsættelser. Der har i årets løb 
været to ekstraordinært store indsatser med støtte til politiet, nemlig EU-formandskabet og  
Giro d’Italia. De faglige resultater vurderes som tilfredsstillende. 
 
I den netop afsluttede forligsperiode har hjemmeværnets årlige samlede støtte været på oven-
nævnte høje niveau. Støtten til forsvaret er øget, medens den øvrige hjælp til samfundet er 
faldet. Den primære aftager af støtte fra hjemmeværnet er således forsvaret i rammen af nati-
onal opgaveløsning. I 2012 udgjorde støtten til forsvaret 63 procent af hjemmeværnets samle-
de støtte. Forklaringen på denne tendens skal findes i hjemmeværnets målrettede indsats for at 
skærpe den militære profil. Forsvarets øgede efterspørgsel af hjemmeværnets støtte indikerer, 
at hjemmeværnet har øget sin troværdighed hos den primære samarbejdspartner.  
 
Hjemmeværnet er i hele forligsperioden blevet anvendt i stadigt stigende grad til internationale 
missioner. Særligt bevogtningsopgaverne ved ISAF og KFOR har været hjørnestene i denne op-
gave. Desuden oprettede hjemmeværnet i 2011 et Kapacitetsopbygningscenter i Hjemme-
værnsstaben med det formål, at hjemmeværnet skal kunne levere støtte til militær kapacitets-
opbygning samt støtte til civil genopbygning. Hjemmeværnet har bidraget med både enkeltper-
soner og enheder til forsvarets internationale opgaveløsning, og har i den forbindelse løst opga-
ver vedrørende militær kapacitetsopbygning i bl.a. Georgien, Estland og Djibouti. 
 
Tilgangen af nye medlemmer til hjemmeværnet har stabiliseret sig omkring ca. 1.600 i de sene-
re år, hvilket er en klar stigning i forhold til årene før. Hjemmeværnet får flere og flere nye un-
ge medlemmer. Andelen af unge under 30 år udgjorde i 2012 næsten to tredjedele af de nye 
frivillige soldater. Også inden for forsvarets egne rækker er hjemmeværnet populært, hvilket 
bl.a. ses ved, at over en tredjedel af de nye medlemmer i 2012 har en værnsuddannelse. 
 
Hjemmeværnet vil fortsætte med at gennemføre og optimere annoncekampagner til den unge 
målgruppe, der fokuserer på hjemmeværnets forskelligartede opgaver og samfundsnytte. 
Hjemmeværnet vil desuden gennemføre særlige rekrutteringskampagner rettet mod tidligere 
værnepligtige. 
 
Hjemmeværnets regnskab for 2012 viser et akkumuleret overskud på 12,1 mio.kr. Såfremt det 
bliver muligt inden for det generelle udgiftsloft i staten, vil hjemmeværnet anvende opsparingen 
til en iværksat og vital fornyelse af hjemmeværnets internetløsning, HJV.DK. Opsparingen er 
resultatet af en stram økonomistyring. I dette lys vurderes det økonomiske resultat som til-
fredsstillende. 
 
Samlet set vurderes hjemmeværnet i 2012 at have styrket sig operativt såvel nationalt som in-
ternationalt. Desuden er der strammet op i den frivillige struktur, så hjemmeværnet fremstår 
kompetent og attraktivt. Hjemmeværnet vurderes således at gå styrket ud af den netop afslut-
tede forligsperiode og klar til de politiske målsætninger i forsvarsforlig 2013-2017 af 30. no-
vember 2012 med tillægsaftale af 11. marts 2013. 
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1. Beretning  

1.1 Præsentation 
Hjemmeværnets virksomhed er baseret på lov 
om hjemmeværnet, jf. lovbekendtgørelse nr. 198 
af 9. februar 2007 samt forsvarsforlig 2013-2017 
af 30. november 2012 med tillægsaftale af 11. 
marts 2013. Hjemmeværnet har egen hovedkon-
to på Finansloven samt selvstændig ledelse. 
 
Hjemmeværnskommandoen er en selvstændig 
styrelse under Forsvarsministeriet. Hjemme-
værnsledelsen består af Chefen for Hjemme-
værnet og Den Kommitterede for Hjemmevær-
net. Hjemmeværnsledelsen er over for For-
svarsministeren ansvarlig for hjemmeværnets 
samlede virke. 
 
Hjemmeværnet består af Hjemmeværnskom-
mandoen, hærhjemmeværnet (herunder virk-
somhedshjemmeværnet), marinehjemmeværnet 
og flyverhjemmeværnet.  
 
Hjemmeværnets frivillige soldater er opdelt i 
Hjemmeværnets Aktive Styrke og Hjemmevær-
nets Reserve. Den aktive styrke består af solda-
ter med minimum 24 timers funktionsrelateret 
tjeneste årligt. Mængden af funktionsrelateret 
tjeneste kontrolleres årligt. De aktive soldater 
indgår i hjemmeværnets beredskab. Dette er 
med til at bestemme indholdet af de frivillige 
soldaters funktions- og enhedsuddannelse. 

1.2 Mission og vision 
Mission: ”Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen 
af Danmark med en troværdig og fleksibel kapa-
citet ved at levere militære, frivillige styrker, der 
tilgodeser samfundets behov under alle forhold.” 
 
Vision: ”Vi vil være en attraktiv og troværdig 
militær partner for alle, der deltager i forsvaret 
og beskyttelsen af Danmark. 
Vi vil udvikle og anvende vores kapaciteter aktivt 
i samfundets samlede beredskab. 
Vi vil skabe relevante og udfordrende aktiviteter 
for frivillige, så viljen til at træde frem motiveres.” 

1.3 Hovedopgaver 
Hjemmeværnet deltager som en del af det mili-
tære forsvar i løsningen af de opgaver, der på-
hviler hæren, søværnet og flyvevåbnet, herun-
der opgaver, der støtter myndigheder i disses 
opgavevaretagelse.  
 
Desuden er hjemmeværnets indsats fokuseret 
mod samfundets samlede beredskab, herunder 
krise- og katastrofeberedskab, idet indsatsen er 
samtænkt med det statslige redningsberedskab 
og totalforsvarsstyrken.  
 
 

 
 
 
 
 
Hjemmeværnets evne til at støtte det øvrige 
samfund er baseret på, at hjemmeværnet er en 
militær beredskabsorganisation, hvor hele det 
uddannelsesmæssige og ledelsesmæssige 
grundlag skabes og udvikles. De frivillige solda-
ter uddanner sig lokalt. Som en del af det militæ-
re forsvar yder hjemmeværnet militær hjælp til 
samfundets samlede beredskab. Herudover 
bidrager hjemmeværnet til løsning af forsvarets 
internationale opgaver. At hjemmeværnet er en 
militær organisation danner grundlag for, at 
hjemmeværnet virker hurtigt og dermed også er 
i stand til at yde støtte i sammenhænge, hvor 
større hændelser, ulykker, terrorhandlinger eller 
katastrofer truer eller er indtruffet.  
 
De konkrete opgaver i hjemmeværnet afspejles 
bl.a. i forsvarsforlig 2013-2017 af 30. november 
2012 med tillægsaftale af 11. marts 2013 og i 
den resultatkontrakt, som er indgået mellem 
Forsvarsministeriet og Hjemmeværnskomman-
doen, og revurderes hvert år. I afsnit 2 behand-
les hjemmeværnets resultatkrav i 2012 nærme-
re.  
 
Yderligere oplysninger om hjemmeværnet kan 
findes på www.hjv.dk. 

1.4 Årets økonomiske resultat 
Hjemmeværnets bevilling er givet under  
§ 12.21.03. Hjemmeværnet (Driftsbevilling). 
 
Årets økonomiske resultat er et underskud til 
videreførelse på 17,6 mio.kr., hvilket giver et 
akkumuleret resultat ultimo 2012 på 12,1 mio.kr. 
Opsparingen er altovervejende disponeret i 
2013 til en iværksat og vital fornyelse af hjem-
meværnets internetløsning, HJV.DK. I dette lys 
vurderes det økonomiske resultat som tilfreds-
stillende. Der kan læses mere herom i afsnit 3.5. 
og 3.6. 
  
Arbejdsopgaverne vedrørende hjemmeværnets 
støttevirksomhed er overdraget til forsvarets 
funktionelle tjenester. Støttevirksomheden om-
fatter bl.a. ansøgningsvirksomhed vedrørende 
frivillige soldater, uddannelse og forvaltning af 
ansat personel, materielanskaffelser og –drift, 
drift af etablissementer og arealer, samt IT-drift 
og udvikling. Samtlige hjemmeværnets aktiver 
og passiver er indeholdt i Forsvarskommando-
ens balance.  
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Tabel 1.4.1. Økonomiske hovedtal (mio. kr.). 
Mio. kr. Regnskab 2012 
Ordinære driftsindtægter 
(ekskl. bevillinger) 

 
0,5 

Ordinære driftsomkostninger 481,3 
- Heraf personaleomkostninger 372,7 
Andre driftsposter, netto 0,0 
Finansielle poster, netto 0,0 
Ekstraordinære poster, netto 0,0 
Årets resultat (ekskl. bevil-
linger)1 

 
480,9 

 Driftsbevilling 
§ 12.21.03. 

 Anlægsbevilling  
 

Indtægter 0,5 Indtægter - 
Udgifter 481,4 Udgifter - 
Årets nettoudgifter 
(ekskl. bevillinger) 

 
480,9 

  

Bevilling (nettotal) inkl. TB 463,3 Bevilling, indtægter, inkl. TB - 
  Bevilling, udgifter, inkl. TB - 
Årets overskud -17,6  - 
Til videreførelse -17,6  - 
Note1: Der er foretaget afrunding på første decimal. 
Note generelt: Samtlige hjemmeværnets aktiver og passiver er indeholdt i Forsvarskommandoens balan-
ce. Af denne årsag har hjemmeværnet ikke medtaget statusoversigten over aktiver og passiver i tabellen.
 
Hjemmeværnet administrerer ikke andre udgifter 
eller indtægter end anført i tabel 1.4.1, hvorfor 
yderligere tabeller er udeladt. 

1.5 Årets faglige resultater 
 
De faglige resultater i 2012 viser, at hjemme-
værnet fortsat er inde i en positiv udvikling som 
støtte for forsvaret og en attraktiv partner i sam-
fundets samlede beredskab. 
Totalt set har hjemmeværnets frivillige leveret 
2.625.678 mandtimer. Heraf har de 514.513 
mandtimer været indsættelsestimer til støtte for 
forsvaret og samfundet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Det betyder, at 2.111.165 timer er brugt til vedli-
geholdelse af hjemmeværnets beredskab  
Af de 514.513 mandtimer var de 325.463 timer 
støtte til myndigheder inden for Forsvarsministe-
riets ressort, mens 189.050 timer var hjælp til 
samfundet. 
Samlet set vurderes det faglige resultat som 
tilfredsstillende.

Tabel 1.5.1 Faglige resultater. 
Resultatkrav Formål/Produkt 

 Opfyldte Delvist 
opfyldte 

Ikke 
opfyldte 

Res-
source-
forbrug 

Res-
source-
forbrug i 
årsværk 

 Antal Antal Antal Antal Mio. kr. Antal 
Opstilling af enheder og  
operativ planlægning 

 
7 

 
4 

 
1 

 
2 

 
268,9 

 
341 

Uddannelses- og  
øvelsesvirksomhed  

 
2 

 
1 

 
0 

 
1 

 
123,1 

 
156 

Inspektions- og kontrolvirksomhed - - - - 0,7 1 
Informationsvirksomhed  
(kommunikation): 

 
3 

 
2 

 
1 

 
0 

 
21,3 

 
27 

Operative indsættelser 10 9 0 1 9,5 12 
Generel ledelse og administration 2 0 0 2 57,4 73 
       
Hjemmeværnet i alt 24 16 2 6 480,9 610 
Note: Årsværksforbruget er skønsmæssigt fordelt efter det økonomiske forbrug.
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Hjemmeværnets opfyldelse af resultatkravene 
for 2012 er sammenfattet efter formål i tabel 
1.5.1. De enkelte resultatkrav fremgår i over-
sigtsform i afsnit 2, Målrapportering. Idet hjem-
meværnets bevilling på Finansloven endnu er 
udgiftsbaseret, er det totale ressourceforbrug på 
de enkelte emner fordelt som direkte opgjorte 
udgifter. De tilsvarende årsværk er skønsmæs-
sigt fordelt efter ressourceforbruget. 
 
Af hjemmeværnets 24 resultatkrav i 2012 er 16 
opfyldte, 2 er delvist opfyldt, medens 6 ikke er 
opfyldte. I afsnit 2, tabel 2.1.1, gives en række 
forklaringer på de resultatkrav, som er delvist 
eller ikke opfyldte. 
 
Idet 2012 blev det sidste år i forsvarsforlig 2010-
2014 af 24. juni 2009, indeholder den sammen-
fattende analyse i afsnit 2.5 tillige en status for 
hjemmeværnets implementering af indholdet i 
forliget. 
 
1.6 Forventninger til 2013 og 
forligsperioden. 
 
I henhold til forsvarsforlig 2013-2017 af 30. no-
vember 2012 med tillægsaftale af 11. marts 
2013 skal hjemmeværnet fortsat løbende arbej-
de på at udvikle og effektivisere sin struktur i 
forhold til sine samarbejdspartnere. Ligeledes 
skal hjemmeværnet kapaciteter styrkes således, 
at hjemmeværnet fortsat er en attraktiv og tro-
værdig partner til støtte for såvel forsvarets nati-
onale opgaveløsning som forsvarets internatio-
nale opgaveløsning. Dette gælder også kapaci-
teter til støtte for samfundets samlede bered-
skab. Specifikt skal hjemmeværnet blandt andet 
styrke kapaciteterne til støtte for det samlede 
eftersøgnings- og redningsberedskab, samt 
styrke havmiljøindsatsen.  
 
Forudsætningen for fortsat at være en attraktiv 
og troværdig partner, som efterspørges af for-
svaret og samfundets samlede beredskab er, at 
hjemmeværnets kapaciteter baseres på velud-
dannede frivillige soldater på enkeltmands-, 
fører- og enhedsniveauet, som samlet kan ind-
sættes i efterspurgte opgaver via beredskabet.  
Det er derfor vigtigt, at der fortsat fokuseres på 
at skabe rammer for både uddannelse og opera-
tiv opgaveløsning til de frivillige soldater. Det er 
vigtigt for hjemmeværnets beredskab og robust-
hed, at denne balance til stadighed opretholdes. 
 
I Hjemmeværnets Årsprogram for 2013 er der 
derfor særlig fokus på opstilling og uddannelse 
af operative kapaciteter (både militære og civile 
opgaver). Målet er, at hjemmeværnets samlede 
militære profil skærpes. 

Gennem uddannelse i de operative kapaciteter 
styrkes såvel fører- og befalingsmandsniveauet 
som hjemmeværnets evne til at virke. Dette vil 
ske med udgangspunkt i beredskabskravene i 
såvel organisatorisk enhedsramme, som i de til 
lejligheden sammensatte enheder. 
 
Fremadrettet er det yderligere et fokuspunkt for 
hjemmeværnet at synliggøre sammenhængen 
mellem ressourceforbruget og beredskabsfor-
pligtelsen. Hjemmeværnet anvender hovedpar-
ten af sine ressourcer til opstilling og uddannel-
se af de operative kapaciteter. Dette gør hjem-
meværnet i stand til at honorere sin beredskabs-
forpligtigelse i forhold til forsvarets og samfun-
dets samlede behov. 
 
Endelig skal hjemmeværnet fortsætte arbejdet 
med at opbygge en selvstændig kapacitetsop-
bygningsenhed m.h.p. at kunne gennemføre 
militær kapacitetsopbygning, civil genopbygning 
samt bidrage til løsningen af igangværende og 
nye internationale opgaver. 
 
Arbejdet med at styrke virksomhedshjemme-
værnets støtte til samfundsvigtige infrastruktur-
virksomheder vil fortsætte i 2013. Det er vigtigt, 
at hjemmeværnet også på dette område fortsat 
udvikler sine kapaciteter. 
 
Hvervning og rekruttering er også i 2013 en 
kerneopgave for hjemmeværnet. Hjemmeværnet 
vil fortsat øge sin andel af nye medlemmer inden 
for aldersgruppen 18-30 år, herunder særligt 
øge antallet af rekrutterede kvinder. Ligeledes vil 
hjemmeværnet i 2013 optimere indsatsen på at 
hverve blandt tidligere værnepligtige eller ansat-
te i forsvaret. Gennem fokuseret hvervning og 
rekruttering er målet at nedbringe gennemsnits-
alderen i hjemmeværnets aktive struktur, samti-
dig med, at uddannelsesniveauet kan hæves 
ved genanvendelse af allerede erhvervede fær-
digheder i forsvaret.  
 
Hjemmeværnet vil i 2013 og i den kommende 
forligsperiode styrke de maritime kapaciteter. 
Det er hjemmeværnets forventning, at marine-
hjemmeværnet også i 2013 vil stå for en mar-
kant del af den samlede støtte til forsvaret. Ma-
rinehjemmeværnet vil i dette forlig udvikle sine 
kapaciteter til støtte for eftersøgnings- og red-
ningsberedskabet. Hjemmeværnet vil i 2013, i 
samarbejde med andre partnere i forsvaret og 
beredskabet, deltage i arbejdet med at udvikle 
nye kapaciteter til støtte for havmiljøindsatsen i 
kystzonen. 
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Hjemmeværnet introducerer forventeligt en mere 
robust kapacitet i flyverhjemmeværnet. Flyver-
hjemmeværnet forventes udrustet med to eller 
flere 2-motores fly, som umiddelbart vil styrke 
anvendelsesmulighederne af kapaciteten be-
tragteligt. 
Kapaciteten skal særligt styrke hjemmeværnets 
evne til at honorere kravet om øget engagement 
i det samlede eftersøgnings- og redningsbered-
skab, såvel som de nye opgaver inden for hav-
miljøindsatsen. 
Kapaciteten vil kunne støtte bredt i forhold til 
hjemmeværnets samlede opgaveportefølje. 
 
Hjemmeværnet vil i 2013 indlede tilpasningerne 
af sin organisation til de nye forligskrav om ef-
fektivisering og udvikling. Tilpasningerne af or-
ganisationen skal fastholde og udvikle hjemme-
værnets egne bestræbelser i at optimere den 
leveringsdygtige struktur til gavn for de frivillige 
soldater og hjemmeværnets operative partnere. 
Introduktionen af HJV.DK Version 2, hjemme-
værnets internetløsning, vurderes som et vitalt 
løft af hjemmeværnets leveringsdygtige struktur. 
HJV.DK Version 2 er planlagt implementeret 
primo 2014. Internetløsningen skal lette de ad-
ministrative opgaver for hjemmeværnets frivillige 
soldater og derigennem effektivisere store dele 
af de administrative procedurer for de frivillige 
soldater i hjemmeværnet. 
 
Hjemmeværnet vil i 2013 udarbejde en strategi 
med henblik på at optimere anvendelsen af re-
kvirerings- og evalueringssystemet for politiets 
rekvisitioner af hjemmeværnet. Endvidere vil 
udbredelsen af et REEVAPOL lignende system 
til en større skare af hjemmeværnets partnere 
kunne optimere dette område væsentligt. Dette 
vil hjemmeværnet indlede arbejdet med i 2013. 
 
De i forsvarsforlig 2013-2017 af 30. november 
2012 med tillægsaftale af 11. marts 2013 nævn-
te tiltag finansieres inden for hjemmeværnets 
nuværende økonomiske ramme. 
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2. Målrapportering 

2.1 Skematisk oversigt  
Forsvarsministeriet og Hjemmeværnskomman-
doen har siden 2002 indgået en resultatkontrakt, 
som revurderes hvert år gennem en strategisk 
dialog. Kontraktens overordnede sigte er, at 
hjemmeværnet til stadighed kan imødekomme 
de ønsker og behov, som forsvaret og det øvrige 
samfund stiller til hjemmeværnets indsats i sam-
fundets samlede beredskab. Hjemmeværnet har 
ikke egen støttevirksomhed, idet disse opgaver 
er overdraget til forsvarets funktionelle tjenester. 
I tabellen nedenfor foretages en rapportering af 
samtlige resultatkrav, som forefindes i Hjemme-

værnskommandoens resultatkontrakt med For-
svarsministeriet for 2012. 
 
Af hensyn til overskueligheden i tabellen er tek-
sten til flere resultatkrav let forkortet i forhold til 
det i resultatkontrakten anførte. Kontrakten kan 
findes på www.hjv.dk. 
 
I overensstemmelse med Finansloven gennem-
føres hjemmeværnets virksomhed under anven-
delse af mål- og rammestyringsprincippet samt 
resultatstyring på udvalgte områder. Bl.a. afledt 
heraf er hjemmeværnets økonomistyring ikke 
indrettet til at sammenkæde økonomi og kvalitet 
for samtlige enkeltaktiviteter, men derimod for 
typer af aktiviteter. 
 

Tabel 2.1.1. Hjemmeværnets opfyldelse af resultatkrav for 2012. 
Resultatkrav Opnå-

ede 
resul-
tater 

Bemærkninger Ind- 
tægter 
(mio.kr.) 

Omkost- 
ninger 
(mio. kr.) 

Års- 
værk 

Opstilling af enheder og operativ plan-
lægning: 

- -  
0,0 

 
268,9 

 
341 

Sammensatte delingsværdier til støtte for 
forsvaret, kriseberedskabet og katastro-
feberedskabet (mindst 145 delingsværdi-
er). 

Delvis 
opfyldt 

Som udgangspunkt opfyldes målet kun delvist. Dette skyldes, at 
forvaltningen af kvalifikationskrav er ændret siden indgåelsen af 
den oprindelige resultatkontrakt for 2010-2014. Ifølge justerede 
bestemmelser fra Forsvarets Sundhedstjeneste, der fastlægger 
reglerne for området i hele forsvaret, må erhvervede kvalifikationer 
nu ikke være ældre end tre år, hvor de tidligere var uden forældel-
se. Bestemmelserne følger i øvrigt Dansk Førstehjælpsråds anbe-
falinger. 
Resultat: 
• Støtte til forsvaret – 157 delingsværdier 
• Kriseberedskab – 162 delingsværdier 
• Katastrofeberedskab – 93 delingsværdier (nyt Q 2248592) 
      (Katastrofeberedskab – 230 delingsværdier (tidl. Q 1717164)) 

Sammensatte delingsværdier til støtte for 
politiets opgaveløsning (mindst 35 de-
lingsværdier). 

Opfyldt Der kan sammensættes i alt 69 delingsværdier, hvor de frivillige 
soldater har de ønskede kvalifikationer. 

Sejlende besætninger til støtte i forbin-
delse med søværnets farvandsovervåg-
ning, forureningsbekæmpelse m.v.  
(mindst 90 operative besætninger). 

Ikke 
opfyldt 

Hjemmeværnet råder over 35 operative besætninger jf. gældende 
opgørelsesmetode. Herudover råder hjemmeværnet over 97 be-
sætninger, der mangler et eller flere fuldt uddannede besætnings-
medlemmer. Pålagte opgaver løses med de til rådighed værende 
besætninger. Det skal bemærkes, at efterspurgte opgaver er løst. 

Flyvende besætninger til støtte i forbin-
delse med overvågningsopgaver i luften 
(mindst 8 operative besætninger). 

Opfyldt Hjemmeværnet råder over 10 operative besætninger jf. gældende 
opgørelsesmetode.  
 

Maritime Force Protection (MFP) flotiller 
til varetagelse af en større opgave i Dan-
mark eller nærområdet (mindst 4 flotiller). 

Ikke 
opfyldt 

Hjemmeværnet opstiller organisatorisk 4 MFP-flotiller, men da 
opstillingen først er påbegyndt i 2012, er disse endnu ikke fuldt 
bemandede og uddannede. 
Den nuværende bemanding er samlet set på 260 mand svarende 
til 87 % af den operative styrke. En stor del af disse er dog fortsat i 
gang med funktionsuddannelsen. Det skal bemærkes, at alle efter-
spurgte opgaver er løst. 

Kapacitet til støtte af de operative kom-
mandoer i forbindelse med internationale 
missioner (op til 50 frivillige soldater kon-
tinuerligt udsendt). 

Opfyldt Hjemmeværnet råder over 3.723 frivillige soldater med de krævede 
kvalifikationer. Det vurderes, at det er muligt kontinuerligt at kunne 
udsende et bidrag på 50 mand fra denne pulje. 
 

Ansat personel til løsning af de internati-
onale opgaver (mindst 10 ansatte års-
værk). 

Opfyldt Hjemmeværnet har i 2012 haft 15,8 årsværk udsendt på perma-
nent basis. Dette er fordelt på 43 ansatte i hjemmeværnets struk-
tur. 
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Resultatkrav Opnå-

ede 
resul-
tater 

Bemærkninger Ind- 
tægter 

(mio.kr.) 

Omkost- 
ninger 

(mio. kr.) 

Års- 
værk 

Uddannelses- og øvelsesvirksomhed: - - 0,1 123,2 156 
Nye frivillige soldater skal gennemføre 
den lovpligtige uddannelse (mindst 97 % 
af de nye frivillige soldater). 

Ikke 
opfyldt 

77 % af de nye frivillige soldater har efter tredje medlemsår gen-
nemført den lovpligtige uddannelse. Medlemmer, der ikke gennem-
fører den lovpligtige uddannelse inden for tidskravet, giver blandt 
andet manglende tid eller andre interesser som begrundelser. Mål-
opfyldelsesprocenten betragtes som mindre problematisk, idet der 
altid må påregnes et vist frafald blandt de nye medlemmer. Frivilli-
ge soldater, der ikke opfylder kravet efter tredje medlemsår, opsi-
ges. Hjemmeværnet vil fremadrettet intensivere den løbende op-
følgning på opsigelserne for derved at øge målopfyldelsesprocen-
ten. 

Aktive frivillige soldater (med gennemført 
LPU) skal gennemføre 24 timers funkti-
onsrelateret tjeneste  
(mindst 85 % af de aktive frivillige solda-
ter). 

Opfyldt 89 % af hjemmeværnets aktive medlemmer (ultimo 2012) har gen-
nemført mere end 24 timers funktionsrelateret tjeneste. 
Medlemmer med mindre end 24 timers funktionsrelateret tjeneste 
inden for ét år overføres til hjemmeværnets reserve. 

Inspektions- og kontrolvirksomhed: - - 0,0 0,7 1 
Ingen resultatkrav. - - 
Informationsvirksomhed (kommunika-
tion): 

- - 0,4 21,7 27 

Befolkningen bakker op om hjemmevær-
net (mere end 50 % af befolkningen). 

Opfyldt Den seneste holdningsundersøgelse viser, at der fortsat er stor 
opbakning til hjemmeværnet. Mere end tre ud af fire danskere, 
hele 77 %, nærer tillid eller stor tillid til hjemmeværnet. 

Kontrakt med nye frivillige soldater (sva-
rende til mindst 8 % af den aktive styrke i 
hjemmeværnet). 

Opfyldt Hjemmeværnet har i 2012 tegnet kontrakt med 1.607 nye med-
lemmer. Ved udgangen af 2012 var der 16.393 frivillige soldater i 
den aktive styrke. De nye frivillige soldater i 2012 udgør således 
9,8 % af den aktive styrke i hjemmeværnet. 

Hjemmeværnets hjemmeside skal vurde-
res til mindst 4 ud af 5 netkroner i ”Bedst-
på-nettet” 2012 (mindst 4 netkroner). 

Delvist 
opfyldt 

For 2012 har HJV.DK modtaget 3 netkroner. Resultatkravet 4 net-
kroner blev fremsat under den forudsætning, at HJV.DK version 2 
skulle publiceres i 2012. Eftersom version 2 blev forsinket, kom 
hjemmeværnet først på den Koncernfælles IT Platform (KIP) ultimo 
december 2012. Hjemmeværnet har derfor gennemført Bedst på 
Nettet målingen for 2012 med den gamle HJV.DK hjemmeside og 
der opnået 3 netkroner. 

Operative indsættelser: - - 0,0 9,5 12 
Hjemmeværnets uvarslede indsættelser 
skal være påbegyndt inden for en time 
(mindst 95 % af indsættelserne). 

Opfyldt 98,8 % af samtlige uvarslede indsættelser i 2012 er påbegyndt 
inden for en time. Samlet har hjemmeværnet været uvarslet indsat 
291 gange. 

Gennemsnitlig reaktionstid ved indsættel-
se i eftersøgning og søredning (op til 45 
minutter). 

Opfyldt Den gennemsnitlige reaktionstid for i alt 78 indsættelser i 2012 var 
14 minutter. Samtlige indsættelser er gennemført med en reakti-
onstid mindre end en time. 

Opgaver i REEVAPOL skal efter politiets 
opfattelse være løst tilfredsstillende 
(mindst 92 % af opgaverne). 

Opfyldt 1.223 opgaver i REEVAPOL er blevet evalueret af politiet og 
hjemmeværnet. Politiet har vurderet indsatsen som tilfredsstillende 
i 1.206 tilfælde svarende til 98 %. Der er yderligere 8 rekvisitioner i 
REEVAPOL, som mangler evaluering. 

Ovennævnte indrapporteringssystem skal 
være planlagt indført til andre partnere 
end politiet (plan skal forelægge). 

Ikke 
opfyldt 

I 2012 har fokus primært været på at få REEVAPOL-platformen 
taget i daglig anvendelse. Det er lykkedes at få alle politikredse og 
distrikter til at anvende denne, og der har i alt været 1.231 rekvisi-
tioner via systemet. 
En del af denne fokus har været rettet mod at gøre systemet mere 
brugervenligt, og samtidig er der konstateret nogle fejl i rapporte-
ringsmodulet, som der er blevet arbejdet med at udbedre. 
Derfor har den videre udvikling af systemet, i forhold til at etablere 
flere rekvirenter i REEVAPOL eller lignende systemer stået stille. 

Forsvarets anmodninger om hjemme-
værnets støtte skal imødekommes 
(mindst 95 % af anmodningerne). 

Opfyldt Målopfyldelse 99,8 %. Ud af 515 anmodninger om støtte er kun én 
anmodning ikke imødekommet. Udover disse anmodninger udfører 
Marinehjemmeværnet løbende farvandsovervågning for Søvær-
nets Operative Kommando efter særlig aftale. 
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Resultatkrav Opnå-
ede 

resul-
tater 

Bemærkninger Ind- 
tægter 

(mio.kr.) 

Omkost- 
ninger 

(mio. kr.) 

Års- 
værk 

Politiets anmodninger om hjemmevær-
nets støtte skal imødekommes  
(mindst 95 % af anmodningerne). 

Opfyldt Hjemmeværnet har i alt modtaget 1.231 rekvisitioner via 
REEVAPOL. Af disse er 10 rekvisitioner ikke imødekommet grun-
det andre aktiviteter og 8 rekvisitioner er endnu ikke evalueret. Det 
betyder, at 99 % af de evaluerede rekvisitionerne er imødekom-
met. 

Redningsberedskabernes, infrastruktur-
myndighedernes m.fl. anmodninger om 
hjemmeværnets støtte skal imødekom-
mes (mindst 95 % af anmodningerne). 

Opfyldt Alle anmodninger til hærhjemmeværnet rutes via politiet og frem-
går derfor som en delmængde af ”opgaver i REEVAPOL”. 
Virksomhedshjemmeværnet har haft 11 anmodninger, der alle er 
efterkommet. 
Marinehjemmeværnet og flyverhjemmeværnet har ingen anmod-
ninger haft. 

SKAT anmodninger om hjemmeværnets 
støtte skal imødekommes (mindst 95 % 
af anmodningerne). 

Opfyldt Målopfyldelse 100 %. 
Marinehjemmeværnet har modtaget 44 anmodninger, hvoraf 7 blev 
aflyst af SKAT. De resterende 37 sejladser er gennemført. 

Udenrigsministeriets anmodninger om 
hjemmeværnets støtte vedrørende EU-
topmødet skal imødekommes (100 % af 
anmodningerne). 

Opfyldt Hjemmeværnet løste opgaven til Udenrigsministeriets tilfredshed.  
Der blev samlet leveret støtte svarende til 2.612 manddage (á 7,4 
timer), i alt 19.329 timer. 

Anmodninger i forbindelse med Giro 
d’Italia skal imødekommes (mindst 95 % 
af politiets anmodninger og mindst 80 % 
af øvrige anmodninger). 

Opfyldt Politiets anmodninger vedrørende Giro d’Italia blev imødekommet. 
Af REEVAPOL fremgår det, at to anmodninger om anden støtte er 
blevet afvist med begrundelse i afgivelse af personel til Giroen. 
Samlet set har hjemmeværnet leveret støtte svarende 1.640 
manddage (á 7,4 timer), i alt 12.136 timer. 

Generel ledelse og administration: - - 0,0 57,4 73 
Udviklingssamtale skal være afholdt med 
samtlige ansatte medarbejdere (100 % af 
de ansatte medarbejdere). 

Ikke 
opfyldt 

Det er konstateret, at udviklingssamtaler er afholdt med 63 % af 
hjemmeværnets medarbejdere. Hjemmeværnskommandoen vil 
arbejde på en væsentlig forbedring heraf. Således vil emnet blive 
behandlet mere intensivt i 2013 med henblik på en opstramning 
blandt hjemmeværnets ansatte chefer. Målet vil være en væsentlig 
forbedring af praksis for afviklingen af udviklingssamtaler med 
hjemmeværnets ansatte medarbejdere. 

Antal sygedage pr. ansat ekskl. langtids-
fravær og sygdom blandt medarbejdere 
ansat på særlige ansættelsesvilkår  
(mindre end 5,0 sygedage). 

Ikke 
opfyldt 

Det gennemsnitlige antal sygedage pr. ansat ekskl. langtidssyg-
dom samt medarbejdere ansat på særlige ansættelsesvilkår er 6,5 
dage, hvilket er en lille stigning (0,4) i forhold til 2011 (6,1). Hjem-
meværnskommandoen vil fortsat have fokus på området og i den 
forbindelse deltage i relevante arbejdsgrupper og kigge på ”best 
practice” inden for Forsvarsministeriets ressort m.v. F.eks. er det 
p.t. under behandling, om hjemmeværnet skal følge Forsvars-
kommandoens direktiv (FKODIR 061-3) om Trivsel og Sygefravær. 
Tilsvarende har nøglemedarbejdere på sagsområdet i Hjemme-
værnskommandoen deltaget i workshops vedrørende medarbej-
dertrivsel. På baggrund af disse tiltag vil det blive vurderet, hvilke 
redskaber de enkelte lokale chefer i hjemmeværnet skal være i 
besiddelse af med henblik på at nedbringe sygefraværet.  

Hjemmeværnet i alt   0,5 481,4 610 
 
Generel note: At hjemmeværnet styres efter mål- og rammestyringsprincippet samt resultatstyring på udvalgte områder 
afspejles i den økonomiske opfølgning i nærværende årsrapport, som ikke indeholder omkostninger og årsværk forbundet 
med de enkelte resultatkrav, men grupper af resultatkrav, grupperet efter type af aktivitet. 
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2.2. Hjemmeværnets nationale 
opgaveløsning. 
 
Baggrund: 
Hjemmeværnet skal uddanne og opstille militæ-
re kapaciteter, der kan yde støtte til forsvarets 
opgaveløsning, og til samfundets samlede be-
redskab. 
Hjemmeværnet skal kunne indsætte enkeltper-
soner og sammensatte kapaciteter dimensione-
ret til den konkrete situation og opgave.  
2012 markerede det første år, hvor det nye re-
kvisitionssystem til politiet, REEVAPOL, var fuldt 
operativt ved alle myndigheder.  
Det er hjemmeværnets målsætning, at skærpe 
den militære profil på alle områder. Hjemme-
værnet skal alene løse de opgaver, der har un-
dergået en kvalitativ vurdering for så vidt angår 
relevans for forsvaret og/eller samfundets sam-
lede beredskab. Som eksempler på sådanne 
opgaver kan nævnes bevogtning af militære 
installationer, afspærring af gerningssted, efter-
søgning af forsvundne personer og SAR 
(Search and Resque). 
 
Økonomi: 
Hjemmeværnet har anvendt 268,9 mio.kr. i 2012 
til opstilling af enheder og operativ planlægning. 
Heri indgår udgifter i forbindelse med udviklin-
gen af kapaciteter til støtte for forsvaret samt 
væsentlige dele af hjemmeværnets beredskabs-
forpligtelse.  
 
Analyse: 
Den væsentligste forudsætning for at hjemme-
værnet kan løse sine opgaver til støtte for for-
svaret og samfundets samlede beredskab er, at 
de frivillige soldater uddanner sig på enkelt-
mandsfærdigheder. Endvidere skal fører- og 
befalingsmænd i hjemmeværnet kunne føre og 
lede under indsættelserne. Til støtte for dette 
udarbejder Hjemmeværnsskolen og de øvrige 
myndigheder i hjemmeværnet et meget omfat-
tende uddannelseskatalog. Uden uddannelse 
kan hjemmeværnet ikke opretholde sin status 
som en attraktiv og relevant partner. 
 
Figur 2.2.1. Hjemmeværnets støtte i perioden 
2008-2012.  

 
 

Hjemmeværnets samlede støtte i 2012 bekræf-
ter den stigende tendens, der er konstateret 
siden 2008 (figur 2.2.1). 2012 bekræfter samti-
dig også den tendens, at den primære aftager af 
støtte fra hjemmeværnet er forsvaret i rammen 
af national opgaveløsning. Hjemmeværnet har 
således i 2012 leveret støtte til forsvaret med i 
alt 325.463 mandtimer, hvilket er en stigning på 
32,6 % i forhold til 2011. Støtten er ydet med 
godt 115.000 timer i forbindelse med 515 an-
modninger om støtte samt yderligere ca. 
210.000 timer fra marinehjemmeværnet til far-
vandsovervågning. 
Støtten til samfundet er i samme periode på 
189.050 timer svarende til et fald på 17,1 % i 
forhold til 2011. Samlet har hjemmeværnet såle-
des leveret 514.513 timers støtte i 2012. 
 
Tendensen er fastholdt på trods af, at hjemme-
værnet i 2012 deltog i to ekstraordinært store 
indsatser i rammen af støtte til politiet, nemlig 
EU-formandskabet og Giro d’Italia. 
EU-formandskabet blev rekvireret uden om 
REEVAPOL og er kun delvis registreret på 
HJV.DK, idet en del af deltagerne blev midlerti-
digt ansat i forbindelse med opgaveløsningen. 
Den afsluttende rapport på denne opgave do-
kumenterer, at der blev støttet med 2.612 
manddage (á 7,4 timer), heraf blev 2.499 mand-
dage leveret af de frivillige soldater fra hjemme-
værnet. 
 
Siden 2008 har gennemsnitligt 61,5 % af støtten 
været til forsvaret. I 2012 var støtten til forsvaret 
63,3 %. Forklaringen på denne tendens skal 
findes i hjemmeværnets målrettede indsats mod 
at skærpe den militære profil. Derigennem har 
hjemmeværnet øget sin troværdighed og er 
blevet mere attraktiv i forhold til efterspørgslen 
fra specielt forsvaret og politiet.  
 
At hjemmeværnet udvikler sine kapaciteter i takt 
med tidens udvikling, er ikke den eneste forkla-
ring på stigningen i støtten til forsvaret. Forsva-
rets efterspørgsel har også været stigende. I 
2013 arbejdes der fortsat målrettet på at anime-
re til fortsat stigning i efterspørgslen efter hjem-
meværnets operative kapaciteter. 
 
Faldet i støtten til samfundet kan blandt andet 
findes i den gunstige omstændighed, at Dan-
mark i 2012 oplevede færre ulykker og lignende 
hændelser, hvilket naturligvis reducerer efter-
spørgslen på hjemmeværnets støtte.  
 
Med udrulningen af REEVAPOL på landsplan 
blev der samtidig indført et justeret ”opgavekata-
log”, der definerer, hvilke typer støtte hjemme-
værnet skal levere til politiet. Dette opgavekata-
log har dannet baggrund for de kvalitative vurde-
ringer vedrørende opgavernes relevans, som 
hjemmeværnet har fokuseret på i 2012. Konse-
kvensen har været, at en ikke ubetydelig del af 
de indsættelser, som hjemmeværnet tidligere år 
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har gennemført, ikke længere gennemføres i 
samme omfang. Dette er eksempelvis fyrværke-
ridemonstrationer, støtte til afvikling af kræm-
mermarkeder, støtte til lokale sportsarrange-
menter m.v. 
 
I den seneste undersøgelse af befolkningens 
holdning til hjemmeværnet finder et stort flertal 
af befolkningen det vigtigt eller meget vigtigt, at 
hjemmeværnet støtter politiet (se figur 2.2.2). 
Politiet er hjemmeværnets absolut største part-
ner i støtten til samfundet.  Samme tendens kan 
ses i forhold til støtten til beredskabet. 
 
Figur 2.2.2. Kopi af figur fra hjemmeværnets 
holdningsundersøgelse 2012, SFI Survey. 

 
 
Foretager man en kvalitativ analyse af hjemme-
værnets operative opgaveløsning, så møder 
hjemmeværnet samtlige af vore partneres ope-
rative krav i 98,8 % af tilfældene. Dette fremgår 
af første resultatkrav under operative indsættel-
ser i tabel 2.1.1. Endvidere løses 99 % af rekvi-
sitionerne i REEVAPOL med tilfredsstillende 
evaluering fra politiet. Tilsvarende evaluerings-
regime eksisterer p.t. ikke i forhold til støtten til 
forsvaret. Dette er et område, som hjemmevær-
net vil arbejde målrettet imod i 2013-14. Mere 
end 95 % af alle anmodninger fra forsvaret og 
politiet imødekommes.  
 
En tilfredshedsgrad på 99 %, kombineret med at 
3 ud af 4 danskere har tillid eller stor tillid til 
hjemmeværnet (se figur 2.2.3) peger på, at 
hjemmeværnets samlede troværdighed er me-
get tilfredsstillende. Det bekræfter samtidigt 
Hjemmeværnsledelsens prioriteringer for 2013, 
hvilket er en videreførelse af prioriteringerne 
2012. 
 
Vurdering: 
Stigningen i støtten til forsvaret i 2012 er en 
fortsættelse af det billede, der ses fra 2008 til 
2011. Stagnationen i 2011 synes umiddelbart 
ikke forklarlig ud fra det eksisterende datagrund-
lag. Det er vurderingen, at hjemmeværnet såvel 
i 2012 som i hele forligsperioden har gennemført 
en markant forøgelse af kvaliteten af sine opera-
tive kapaciteter. Dette er sket via fokusering på 
uddannelse i militære færdigheder, ligesom 
kompleksiteten i opgaveløsningen er markant 

øget. Dette understøttes af den øgede efter-
spørgsel efter hjemmeværnets støtte til særligt 
forsvaret, men også samfundets samlede be-
redskab, gennem hele forligsperioden.  
Denne udvikling skal fortsat understøttes på alle 
niveauer i såvel eksisterende kapaciteter som 
kapaciteter, der introduceres i løbet af 2013. 
 
Figur 2.2.3. Kopi af figur fra hjemmeværnets 
holdningsundersøgelse 2012, SFI Survey. 

 
 
Hjemmeværnet vurderer samtidig, at en udbre-
delse af et REEVAPOL lignende system til for-
svaret, samt øvrige partnere (beredskabet, 
SKAT og måske udvalgte infrastruktur virksom-
heder) vil kvalificere og optimere rekvisitionspro-
cessen, samt styrke mulighederne for kvalitativt 
at kunne evaluere særligt støtten til forsvaret. 
 
Hjemmeværnet skal i 2013 løbende have fokus 
på den udfordring, det er for de frivillige soldater 
både at finde tid og ressourcer til at gennemføre 
lovpligtig uddannelse og stå til rådighed for de 
operative indsættelser. Ved bl.a. at forbedre den 
leveringsdygtige struktur vil hjemmeværnet for-
bedre de frivillige soldaters vilkår for at få gen-
nemført såvel den lovpligtige uddannelse som 
supplerende uddannelse m.h.p. at kunne opnå 
den fornødne specialisering. Dette vurderes at 
være en forudsætning for fortsat at være en 
efterspurgt, troværdig og attraktiv samarbejds-
partner.  
 
Konklusion: 
Hjemmeværnets kerneopgaver fremgår af Lov 
om Hjemmeværnet § 1 ”… som en del af det 
militære forsvar i løsningen af de opgaver, der 
påhviler hæren, søværnet og flyvevåbnet, her-
under opgaver, der støtter myndigheder i disses 
opgavevaretagelse”. Disse opgaver løser hjem-
meværnet gennem deltagelse i forsvaret og 
beskyttelsen af Danmark. For at kunne løse 
opgaverne opstiller hjemmeværnet en række 
kapaciteter. Med udgangspunkt i disse kapacite-
ter kan hjemmeværnet tillige løse et bredt spek-
trum af varslede og uvarslede opgaver, og der-
med også støtte samfundets samlede bered-
skab. På baggrund af de faglige resultater i 2012 
kan det konkluderes, at disse beredskabsopga-
ver løses tilfredsstillende. De frivillige soldater i 
hjemmeværnet er uddannede og funktionsklare, 
når efterspørgslen opstår i forbindelse med en 
indsættelse til støtte for forsvaret og samfundet. 
De helt grundliggende forudsætninger for løs-
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ning af opgaverne, nemlig uddannelse og evnen 
til at vedligeholde et beredskab, vil hjemmevær-
net fremover synliggøre mere.  
 
Hjemmeværnets kapaciteter er efterspurgte og 
alle prioriterede anmodninger er imødekommet. 
Der er ikke afvist nogen anmodninger på bag-
grund af manglende ressourcer. 
Hjemmeværnet lever op til beredskabsforpligti-
gelsen på baggrund af en kombination af kapa-
citeternes niveau, organisationens volumen og 
partnernes gensidige tillid. Alle opgaver løses i 
fredstid efter ”frivillig-frivillig” princippet, hvor den 
enkelte frivillige soldat påtager sig en indsats- 
eller støtteopgave udover sin uddannelses- og 
beredskabsforpligtigelse. Der kompenseres kun 
i meget begrænset omfang for dette, hvorfor den 
aktive styrke i hjemmeværnet skal have et om-
fang, der gør det muligt for den enkelte frivillige 
soldat at sige nej en gang imellem. Tilsvarende 
skal det være muligt at melde fra til opgaver, der 
fordrer mange frivillige soldater til at løse en 
opgave over længere tid. Derigennem kan 
hjemmeværnet være sikker på altid at kunne 
honorere beredskabsforpligtigelsen.  
 
På baggrund af årets resultater fremstår hjem-
meværnet som en troværdig og handlekraftig 
organisation, der møder vores partneres behov 
og ønsker. De øgede krav og ønsker til hjem-
meværnets støtte stiller større krav til uddannel-
se og kvalitetssikring af hjemmeværnets opera-
tive kapaciteter. Kapaciteterne tilpasses løben-
de, så de til stadighed modsvarer samfundets 
samlede beredskabsbehov. De efterspurgte 
kapaciteter har et højt fagligt niveau, som stiller 
store krav til såvel uddannelse som beredskab 
samt til den enkelte frivillige soldats engage-
ment.  
 
Bredden i hjemmeværnets kapaciteter vil blive 
udvidet i 2013 som følge af forsvarsforlig 2013-
2017 af 30. november 2012 med tillægsaftale af 
11. marts 2013 samt efterspørgslen fra hjemme-
værnets samarbejdspartnere. Den øgede efter-
spørgsel fra forsvaret i 2012 har således udvidet 
hjemmeværnets muligheder for at nyttiggøre 
sine kompetencer og kapaciteter.

2.3. Hjemmeværnets støtte til 
Internationale opgaver 
 
Baggrund: 
Hjemmeværnets bidrag til forsvarets internatio-
nale engagement i 2012 fordeler sig på to ho-
vedområder: Bidrag af enheder og enkeltperso-
ner til forsvarets internationale opgaveløsning 
samt bidrag til militære kapacitetsopbygnings-
opgaver. Hjemmeværnets deltagelse i internati-
onale opgaver er i forsvarsforlig 2010-2014 af 
24. juni 2009 beskrevet som en del af hjemme-
værnets fremtidige opgaveportefølje. Som en 
konsekvens heraf oprettede hjemmeværnet i 
2011 et kapacitetsopbygningscenter i Hjemme-
værnstaben med det formål, at hjemmeværnet 
skulle kunne støtte militær kapacitetsopbygning, 
samt støtte civil genopbygning. I tilknytning til 
dette arbejde er hjemmeværnets kompetence-
register oprettet. 
Den netop afsluttede forligsperiode betød samlet 
et stærkt øget internationalt engagement for 
hjemmeværnet i overensstemmelse med ønsket 
i forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009. 
Derfor er det relevant at analysere og vurdere 
hjemmeværnets engagement gennem den net-
op afsluttede forligsperiode i årsrapport 2012. 
Samtidig bør hjemmeværnet vurdere de fremti-
dige muligheder for deltagelse i internationale 
opgaver. 
 
Økonomi: 
Som hovedregel afholdes udgifterne til udsen-
delse i internationale operationer af udsendende 
myndighed. Udgifterne til forudgående uddan-
nelse i forbindelse med enhedsbidrag, herunder 
bevogtningsdelinger, indgår derimod i hjemme-
værnets samlede udgifter til uddannelses- og 
øvelsesvirksomhed. 
Hjemmeværnet har anvendt 9,5 mio.kr. i 2012 til 
direkte udgifter i forbindelse med operative ind-
sættelser. 
 
Analyse: 
Med baggrund i notat vedrørende hjemmevær-
nets internationale engagement, udarbejdet af 
Forsvarskommandoen og Hjemmeværnskom-
mandoen, blev der gennemført en analyse af 
hjemmeværnets internationale engagement i 
den seneste forligsperiode. Denne analyse om-
handlede både hjemmeværnets enhedsbidrag til 
ISAF og KFOR, samt enkeltmandsbidrag til 
samtlige af forsvarets missioner. Analysen af-
dækkede hjemmeværnets evne samt fortsatte 
potentiale til at bidrage til fremtidige internationa-
le opgaver. Hjemmeværnet har i den netop af-
sluttede forligsperiode fortsat arbejdet med ud-
vikling af kapacitetsopbygningscentret, hvilket 
har afdækket hjemmeværnets fremadrettede 
muligheder for at bidrage til militær kapacitets-
opbygning og støtte til civil genopbygning.  
 



 

www.hjv.dk   
11 

Hjemmeværnet var i hele 2012 ansvarlig for 
opstillingen og uddannelsen af bidraget til for-
svarets mission i Kosovo – KFOR. Denne opga-
ve har bestået af et selvstændigt enhedsbidrag 
af delingsværdi i 10 uger af gangen, samt et 
antal stabsofficerer i et halvt år. KFOR missio-
nen var i 2012 af stor betydning for hjemmevær-
net. KFOR missionen har været katalysator for 
bestræbelserne på at løfte uddannelsesniveauet 
m.h.p. at skærpe den militære profil. Gennem 
målrettet uddannelse til KFOR missionen er dele 
af hjemmeværnets enheder blevet løftet i hjem-
meværnets kerneopgave – bevogtning. 
 
I 2012 har hjemmeværnet implementeret et civilt 
kompetenceregister. Formålet med registret er 
at indsamle og registrere oplysninger om civile 
kompetencer og interesse for deltagelse i inter-
nationale opgaver og skal omfatte alle frivillige 
soldater i hjemmeværnets struktur. Kompeten-
ceregisteret giver Hjemmeværnskommandoen 
et overblik over hjemmeværnets muligheder for 
at bidrage til løsning af internationale opgaver. 
På nuværende tidspunkt, hvor kun en del af 
organisationen er blevet spurgt, har 2.527 frivilli-
ge soldater registreret deres civile kompetencer, 
og 1.763 frivillige soldater har tilkendegivet, at 
de er interesserede i at stille deres civile kompe-
tencer til rådighed i forbindelse med hjemme-
værnets bidrag til internationale opgaver.  
 
Hjemmeværnet har i 2012 oplevet en stigende 
interesse fra forsvaret vedrørende støtte til ka-
pacitetsopbygningsopgaver. Hjemmeværnet har 
løst opgaver inden for militær kapacitetsopbyg-
ning i Georgien, Estland og Djibouti, samt opga-
ver for Serbien og Kosovo i Danmark. Hjemme-
værnets frivillige soldater er primæraktører i 
denne indsats som instruktører og mentorer for 
hjemmeværnets udenlandske partnere. I 2012 
indledtes planlægningsarbejdet for militær støtte 
til et civilt genopbygningsbidrag til ISAF-
missionen. Dette arbejde er en udløber af sam-
arbejdet mellem US National Guard og hjemme-
værnet. Bidraget er planlagt til gennemførelse i 
2013/2014. 
 
Figur 2.3.1. Kopi af figur fra hjemmeværnets 
holdningsundersøgelse 2012, SFI Survey. 

 

Ved den seneste undersøgelse af befolkningens 
holdning til hjemmeværnet giver to ud af tre 
udtryk for, at man finder det vigtigt eller meget 
vigtigt, at hjemmeværnet støtter de internationa-
le missioner (se figur 2.3.1). 
 
Hjemmeværnet havde i 2012 en målsætning om 
at kunne udsende op til 50 frivillige soldater på 
kontinuerligt basis. Erfaringerne fra KFOR mis-
sionen, enkeltmandsudsendelserne samt opga-
verne der er løst i regi af hjemmeværnets kapa-
citetsopbygningscenter har påvist, at hjemme-
værnet til fulde kan møde denne målsætning. 
Sammenlagt har hjemmeværnet i 2012 udsendt 
6 hold (á 27 frivillige) til KFOR. Hjemmeværnet 
har således dækket det efterspurgte behov i en 
for rekvirenterne tilfredsstillende kvalitet. 
 
Hjemmeværnet har igennem hele den seneste 
forligsperiode forøget sit internationale engage-
ment i overensstemmelse med de politiske mål-
sætninger i forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 
2009. Dette er resultatet af, at forsvaret i større 
omfang har nyttiggjort de muligheder, der ligger i 
hjemmeværnet. Både nye og ældre frivillige 
soldater finder disse muligheder relevante for 
derigennem at kunne støtte forsvaret. For de 
ansattes vedkommende har hjemmeværnet 
leveret 58 % flere årsværk end anført i resultat-
kontrakten. Hjemmeværnet skulle i 2012 bidrage 
med 10 årsværk til løsning af forsvarets interna-
tionale opgaver, men har bidraget med 15,8 
årsværk, fordelt på 43 ansatte 
 
Vurdering: 
Hjemmeværnets erfaringer fra opgaveløsninger 
til støtte for forsvarets internationale opgaver, 
samt gennemførelse af kapacitetsopbygnings-
opgaver i en selvstændig ramme indikerer en 
øget interesse blandt hjemmeværnets frivillige, 
soldater samt personel af reserven i den regio-
nale føringsstruktur for deltagelse i internationa-
le missioner. Dermed er den vigtigste forudsæt-
ning for at kunne bidrage mere til de internatio-
nale opgaver, som efterspørges i forsvarsforlig 
2013-2017 af 30. november 2012 med tillægsaf-
tale af 11. marts 2013 på plads. Hjemmeværnet 
håber derfor, at dette kan afstedkomme en øget 
efterspørgsel fra hjemmeværnets samarbejds-
partnere. 
 
Det er hjemmeværnets vurdering, at der gene-
relt inden for enhedsbidrag op til delingsværdier 
stadigvæk ligger et væsentligt uforløst potentiale 
i hjemmeværnet. Ligeledes har den målrettede 
opgave med at kortlægge civile kompetencer 
også påvist, at der i hjemmeværnet er opsamlet 
væsentlige ressourcer, der kan bringes i anven-
delse i rammen af internationale opgaver.  
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Hjemmeværnet vil i 2013 og fremefter fortsætte 
det målrettede arbejde med at oprette og opera-
tionalisere bl.a. kompetenceregistret til opstilling 
af kapaciteter i takt med, at opgaver bliver identi-
ficeret, f.eks. i forbindelse med civil og militær 
kapacitetsopbygning til støtte for forsvaret og 
øvrige partnere.  
Hjemmeværnet vil kunne bidrage med øget del-
tagelse i forsvarets internationale opgaveløs-
ning, såvel som selvstændig opgaveløsning 
inden for kapacitetsopbygning og støtte til civil 
genopbygning.  
 
2012 konsoliderede det erfaringsgrundlag, som 
hjemmeværnet har opbygget med opstilling, 
uddannelse og udsendelse militære enhedsbi-
drag af delingsværdier til forsvarets internationa-
le missioner. Dette vurderes fremadrettet at 
skulle fastholdes. 
 
Det er hjemmeværnets vurdering, at en øget 
integration af hjemmeværnet i internationale 
opgaver gavner hjemmeværnets generelle an-
seelse. Dette bekræftes i de årlige holdningsun-
dersøgelser og understøttes i de positive rekrut-
teringstal, som hjemmeværnet oplever i disse år. 
Disse tal viser, at der i særdeleshed hverves i 
målgruppen 18-30 årige og at det er attraktivt at 
blive medlem af hjemmeværnet efter afsluttet 
militær tjeneste ved et af værnene. Endelig er 
det hjemmeværnets vurdering, at der i fremtiden 
vil kunne hverves og rekrutteres mere målrettet 
på de meget specialiserede opgaver, der ligger i 
rammen af militær kapacitetsopbygning og støt-
te til civil genopbygning. 
 

Konklusion: 
Hjemmeværnet ses fremadrettet fortsat at kunne 
støtte forsvaret med situationsbestemte afgivel-
ser af enkeltpersoner til specifikke stillinger, 
bevogtningsenheder samt efter nærmere aftale 
støtte ved specialoperationer. Ligeledes vurde-
res hjemmeværnet at kunne støtte med speciali-
serede bidrag til militær kapacitetsopbygning og 
militær støtte til civil genopbygning. Mere herom 
er anført i afsnit 2.5. 
 
Hjemmeværnet skal gennem en nøje koordinati-
on med Forsvarskommandoen målrette kapaci-
teternes uddannelse i en sådan grad, at over-
ensstemmelse mellem de operative kommando-
ers efterspørgsel og hjemmeværnets kompeten-
cer sikres. Dette skal ske under bevarelse af 
størst mulig fleksibilitet for hjemmeværnet, og 
under særlig hensyntagen til de særlige vilkår, 
som gælder for de frivillige soldaters tjeneste i 
hjemmeværnet. 
 
Hjemmeværnet har i 2012 og tidligere tilegnet 
sig erfaring i at støtte opbygningen af militære 
kapaciteter i andre lande. En erfaring som lige-
ledes kan overføres til lande, der enten har et 
ønske om at opbygge lignende kapaciteter eller 
til lande, der ønsker at videreudvikle deres eksi-
sterende kapaciteter. 
Ligeledes har den målrettede indsats i hjemme-
værnet med bl.a. kompetenceregistret synlig-
gjort et stort potentiale for hjemmeværnet ved 
støtte til sikkerhedssektorreformer. Potentialet 
ligger i anvendelsen af de i hjemmeværnet op-
samlede civile kompetencer. Denne udvikling 
skal ligeledes styrkes i 2013. 
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2.4. Hjemmeværnets rekrutte-
ring 
 
Baggrund: 
Ifølge lov om hjemmeværnet, jf. lovbekendtgø-
relse nr. 198 af 9. februar 2007, skal hjemme-
værnet arbejde på et godt forhold til befolknin-
gen og rekruttering af nye medlemmer. Det er 
afgørende for hjemmeværnets evne til at løse 
sine opgaver, at der er en konstant tilførsel af 
nye kræfter, der passer til opgaverne. Det skyl-
des, at der altid er en vis personaleomsætning, 
men også at hjemmeværnet har nogle meget 
store årgange de kommende år, som må forven-
tes at flytte over i reserven eller helt ud af orga-
nisationen. 
Da 2012 markerede afslutningen på forsvarsfor-
lig 2010-2014 af 24. juni 2009, er det relevant at 
analysere hjemmeværnets rekruttering i forligs-
perioden og kigge på de fremtidige muligheder 
for rekruttering. Hjemmeværnets deltagelse i 
internationale operationer (INTOPS) blev i det 
netop afsluttede forsvarsforlig beskrevet som en 
del af hjemmeværnets fremtidige arbejdsporte-
følje. De internationale opgaver har været med 
til at give hjemmeværnet en skarpere militær 
profil. Det er relevant at analysere, om den 
skarpere militære profil har haft indflydelse på 
rekrutteringen af nye frivillige soldater. 
 
Analysen kan relateres til resultatkravet vedrø-
rende kontrakt med nye frivillige soldater under 
overskriften informationsvirksomhed i afsnit 2.1. 
 
Økonomi: 
Hjemmeværnet har anvendt netto 12,7 mio.kr til 
kommunikationsindsatsen i 2012 til image og 
rekruttering rettet mod befolkningen. I forhold til 
tidligere år, er dette et normalt udgiftsniveau.  
 
Analyse: 
I hele forligsperioden har rekrutteringen ligget på 
et stabilt niveau, kulminerende i 2012 med 1.607 
nye medlemmer (se figur 2.4.1). Dette er en klar 
stigning i forhold til tidligere år, f.eks. 2008, hvor 
tallet var 1.230. 
 
Figur 2.4.1. Antal nye medlemmer. 

Kilde: Forsvarets Personeltjeneste. 
 

Hjemmeværnet får flere og flere nye unge med-
lemmer. Andelen af unge under 30 år udgjorde i 
2012 næsten to tredjedele (64 procent) af de 
nye frivillige soldater. Andelen er vokset markant 
i forligsperioden fra 54 procent i 2010 (se figur 
2.4.2). Mange af de nye unge medlemmer er 
kvinder. Antallet af nye unge kvindelige med-
lemmer steg fra 203 i 2011 til 260 i 2012. En 
stigning på 28 procent. 
 
Figur 2.4.2. Andel af nye medlemmer i alde-
ren 18-29 år. 

Kilde: Forsvarets Personeltjeneste. 
 
Hjemmeværnets internationale opgaver samt de 
skarpe militære opgaver er blevet fremhævet i 
kampagner og annoncer i forbindelse med re-
krutteringsindsatsen i de senere år, ligesom det 
har været den røde tråd i hjemmeværnets sam-
lede kommunikationsindsats. Det vurderes, at 
den skarpere militære profil har haft indflydelse 
på den markante tilgang af nye medlemmer og 
ikke mindst tilgangen af flere unge medlemmer.  
 
Også inden for forsvarets egne rækker har 
hjemmeværnet fået et stærkere image som føl-
ge af den skærpede militære profil. Dette ses 
ved en stigende tendens over de sidste tre år, 
hvor over en tredjedel af de nye medlemmer i 
2012 har en tidligere værnsuddannelse. De sid-
ste tre år har hjemmeværnet haft et stabilt indtag 
på omkring 35 procent med tidligere værnsud-
dannelse (se figur 2.4.3).  
 
Figur 2.4.3. Andel af nye medlemmer med 
tidligere værnsuddannelse. 

Kilde: Forsvarets Personeltjeneste. 
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Tilgangen af nye frivillige soldater med tidligere 
værnsuddannelse har en række naturlige forde-
le. Den primære fordel, at man hermed udnytter 
den uddannelse, soldaterne allerede har fået 
som eksempelvis værnepligtige. Det er en om-
kostningseffektiv måde at uddanne frivillige sol-
dater på. 
 
Endelig kan man i resultatkravene for uddannel-
ses og øvelsesvirksomhed konstatere, at 77 % 
af de nye frivillige soldater efter tredje medlems-
år har gennemført den lovpligtige uddannelse. 
Blandt de 23 % af de nye frivillige soldater, der 
ikke gennemfører den lovpligtige uddannelse 
inden for tidskravet, anføres manglende tid eller 
andre interesser ofte som begrundelser for det-
te.  
Hjemmeværnskommandoen betragter den nu-
værende gennemførelsesprocent som mindre 
problematisk, idet der altid må påregnes et vist 
frafald blandt de nye medlemmer. Frivillige sol-
dater, der ikke opfylder kravet efter tredje med-
lemsår, opsiges. Hjemmeværnet vil fremadrettet 
intensivere den løbende opfølgning på opsigel-
serne for derved at øge målopfyldelsesprocen-
ten. 
 
Vurdering: 
Hjemmeværnet skal også fremover målrette 
rekrutteringen, så man tiltrækker frivillige til de 
typer af opgaver, som samfundet efterspørger. 
Fokus på den militære profil i rekrutteringen og 
øvrig kommunikation giver hjemmeværnet et 
bedre image og gør medlemskab mere attraktivt, 
ikke mindst blandt unge samt dem, der allerede 
har en værnsuddannelse. 
 

Konklusion: 
I den netop afsluttede forligsperiode har forsva-
ret og det samlede beredskab haft behov for 
hjemmeværnets støtte til INTOPS og flere spe-
cialiserede kapaciteter, for eksempel militær 
kapacitetsopbygning. Den skarpere militære 
profil har været den røde tråd i hjemmeværnets 
rekruttering. Resultatet afspejler sig i tabellerne i 
ovenstående analyse. Tilgangen til hjemmevær-
net er stor, og der er kommet mange nye unge 
medlemmer, som formodes at være interesseret 
i de skarpere militære opgaver.  
 
Også fremadrettet vil hjemmeværnets rekrutte-
ringsindsats målrettes med henblik på at rekrut-
tere nye medlemmer, således at der fortsat sker 
en sænkning af gennemsnitsalderen. Hjemme-
værnet vil fortsætte med at gennemføre og op-
timere annoncekampagner til den unge mål-
gruppe, der fokuserer på hjemmeværnets for-
skelligartede opgaver og samfundsnytte.  
Hjemmeværnet vil desuden foretage særlige 
rekrutteringskampagner rettet mod tidligere 
værnepligtige. Endelig vil hjemmeværnet i de 
kommende år effektivisere rekrutteringsproces-
sen fra den første kontakt til færdigskrevet kon-
trakt for at reducere frafaldet undervejs i proces-
sen. 
 
Der vil blive lagt øget fokus på nye medlemmer 
med en værnsuddannelse, hvorigennem sam-
fundet får en endnu bedre udnyttelse af de alle-
rede investerede midler i forbindelse med vær-
nepligten. Derigennem tilvejebringer hjemme-
værnet fortsat en yderligere kvalitet, der kan 
levere den type støtte, som efterspørges af for-
svaret og det samlede beredskab. 
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2.5 Sammenfattende analyse og 
vurdering 
 
Sammenfatning vedrørende de foretagne 
analyser: 
 
Samlet vurderes hjemmeværnet i 2012 at have 
styrket sig operativt såvel nationalt som interna-
tional. At hjemmeværnet kan løse internationale 
opgaver sker på baggrund af de kompetencer, 
der opbygges i rammen af den nationale opga-
veløsning. Derfor vil de nationale opgaver fortsat 
have høj prioritet og være grundlaget for hjem-
meværnet virke i 2013. 
Forudsætningen for at hjemmeværnet kan leve 
op til de beredskabsmæssige forpligtigelser er, 
at de frivillige soldater er veluddannede og ind-
satsparate. Der ligger altid en udfordring for 
hjemmeværnet i at sikre, at flest mulige af de 
frivillige soldater gennemfører deres lovbestem-
te uddannelser hurtigst muligt. Efterfølgende 
skal hjemmeværnets frivillige soldater fortsat 
specialisere sig i at løse de mangeartede opga-
ver, der er præget af stigende kompleksitet. 
At hjemmeværnets kapaciteter er efterspurgte 
dokumenteres af det stigende antal anmodnin-
ger om støtte og den dokumenterede støtte til 
forsvaret og samfundets samlede beredskab.  
 
Også i forhold til internationale operationer ses 
hjemmeværnet fremadrettet at kunne støtte 
forsvaret med situationsbestemte afgivelser af 
enkeltpersoner til specifikke stillinger, bevogt-
ningsenheder samt efter nærmere aftale støtte 
ved specialoperationer. Ligeledes vurderes 
hjemmeværnet at kunne støtte med specialise-
rede bidrag til militær kapacitetsopbygning og 
militær støtte til civil genopbygning. 
Denne vurdering baseres på de opnåede resul-
tater inden for internationale operationer i 2012. 
Hjemmeværnet skal dog, gennem en nøje koor-
dination med Forsvarskommandoen, målrette 
kapaciteternes uddannelse i en sådan grad, at 
overensstemmelse mellem de operative kom-
mandoers efterspørgsel og hjemmeværnets 
kompetencer sikres. Dette skal ske under beva-
relse af fleksibilitet og under særlig hensyntagen 
til de frivillige soldaters vilkår. Hjemmeværnets 
internationale engagement bør sikres kontinui-
tet. For det første for at fastholde den positive 
holdning til hjemmeværnet blandt partnere og 
befolkningen generelt. For det andet fordi for-
svarets meget synlige internationale opgaveløs-
ning er et væsentligt grundlag for, at hjemme-
værnet kan leve op til målsætningen om at støt-
te forsvaret. Derved øges det samlede bidrag til 
den danske internationale opgaveløsning. Det 
vurderes, at hjemmeværnet har bidraget positivt 
til dansk forsvars internationale engagement i 
2012. 
 
I den netop afsluttede forligsperiode har forsva-
ret og det samlede beredskab haft behov for 
hjemmeværnets støtte. Forekomsten af disse 

behov bidrager løbende til at udvikle hjemme-
værnet. En skarpere militær profil er udviklet, 
hvilket har været den røde tråd i hjemmevær-
nets rekruttering med henblik på at tiltrække nye 
medlemmer, der kan løse disse typer af opga-
ver. Tilgangen til hjemmeværnet er stor, og der 
er kommet mange nye unge medlemmer, som 
er interesserede i blandt andet de skarpere in-
ternationale militære opgaver. Det er fortsat en 
udfordring at sikre, at nyhvervede medlemmer 
også får uddannet sig hurtigt, samt at disse ef-
terfølgende fastholdes så længe som muligt i 
den aktive struktur. Fremadrettet vil hjemme-
værnets rekrutteringsindsats blive målrettet mod 
at rekruttere nye medlemmer, som passer til den 
type støtte, der efterspørges af forsvaret og det 
samlede beredskab. Som nævnt vil der endvide-
re blive lagt øget fokus på gennemførelsen af 
den lovpligtige uddannelse blandt hjemmevær-
nets frivillige soldater. 
 
For så vidt angår kommentarer til ikke opfyldte 
resultatkrav, henvises til tabel 2.1.1 i afsnit 2.1. 
 
Sammenfatning vedrørende forligsperioden: 
 
Årsrapport 2012 markerer både afrapportering af 
det forgangne år, samt afslutningen af forsvars-
forlig 2010-2014 af 24. juni 2009 idet der nu er 
indgået ny aftale på forsvarsområdet, nærmere 
bestemt forsvarsforlig 2013-2017 af 30. novem-
ber 2012 med tillægsaftale af 11. marts. Derfor 
inkluderes den samlede forligsperiode i nærvæ-
rende rapport. 
 
Forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009 betød 
blandt andet organisationsændringer for hjem-
meværnet. Den 1. januar 2011 blev den nye 
organisation implementeret, hvilket for alvor har 
vist sin effekt i 2012. Dette har bevirket effektivi-
seringer og rationaliseringer i Hjemmeværns-
kommandoen, i den lokale kommandostruktur 
og på Hjemmeværnsskolen.  
Omstruktureringen medførte en reduktion i nor-
merede årsværk samtidigt med en udvidelse på 
andre områder, som f.eks. oprettelse af hjem-
meværnets kapacitetsopbygningscenter. Hjem-
meværnskommandoen har udviklet et koncept 
for styrkelse og udvikling af hjemmeværnets 
samlede bidrag til militær støtte til civil genop-
bygning og militær kapacitetsopbygning i krise- 
og konfliktområder, herunder skrøbelige stater. 
Dette koncept vil blive videreført og udbygget jf. 
teksten i forsvarsforlig 2013-2017 af 30. novem-
ber 2012 med tillægsaftale af 11. marts 2013. 
 
Virksomhedshjemmeværnet blev strategisk for-
ankret i Hjemmeværnskommandoen i forbindel-
se med den nye organisation i 2011. Frem til 
2012 er der tegnet i alt 29 beredskabsaftaler 
med samfundsvigtige infrastrukturvirksomheder. 
Dette betyder, at beredskabsområdet med sam-
fundsvigtige virksomheder kommer styrket ud af 
forligsperioden. 
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Hjemmeværnet har i forligsperioden arbejdet på 
at indfase et nyt grundlag for opstilling af enhe-
der i den frivillige struktur. Hjemmeværnet har i 
den forbindelse indført nye kapaciteter: Maritime 
Force Protection til imødegåelse af trusler mod 
skibe og Security Force til bevogtning af flyve-
stationer og lufthavne. Samtidig har opstillings-
grundlaget defineret hjemmeværnets kerneop-
gave som bevogtningsopgaven. Det nye opstil-
lingsgrundlag er indrettet, så strukturen i den 
aktive struktur er mere fleksibel, enkel og klart 
defineret. Dette er en forbedring, der i fremtiden 
skal gøre det mere overskueligt for de frivillige 
soldater; blandt andet i forbindelse med uddan-
nelse og hjemmeværnets samarbejdspartnere.  
 
Hjemmeværnet er i hele forligsperioden blevet 
anvendt i stadigt stigende grad til internationale 
missioner. Særligt bevogtningsopgaverne ved 
ISAF og KFOR har været hjørnestene i denne 
opgave. Umiddelbart ser denne type opgave ud 
til at forsvinde i løbet af 2013, men et internatio-
nalt bevogtningsbidrag opstillet af hjemmevær-
net bør tages med i planlægningen, når der igen 
opstilles et større dansk bidrag. Også bidrag af 
enkeltmand i specialiserede stillinger ved stabe 
har fyldt meget. Hjemmeværnet har store for-
ventninger til dette potentiale inden for kapaci-
tetsopbygning. 
 
2012 vurderes samlet set at have været et godt 
år for hjemmeværnet, hvor de sidste forligstiltag 
er gennemført og har vist effekt. Dertil er der 
strammet op i den frivillige struktur, så hjemme-
værnet fremstår kompetent og attraktivt. Hjem-
meværnet vurderes at gå styrket ud af den af-
sluttede forligsperiode. Den igangværende ud-
vikling er langsigtet og fastholdes ind i den nye 
forligsperiode.  
 

Som det fremgår af afsnit 1.4. og senere afsnit 
3.6, går hjemmeværnet ud af forligsperioden 
med en økonomi i balance. Trods en stram øko-
nomistyring er det lykkedes hjemmeværnet at 
fastholde kvaliteten af kerneopgaverne og fore-
tage en lille opsparing. Såfremt det bliver muligt 
inden for det generelle udgiftsloft i staten, vil 
hjemmeværnet anvende opsparingen til en 
iværksat og vital fornyelse af hjemmeværnets 
internetløsning, HJV.DK. Detaljer vedrørende 
hjemmeværnets økonomiske resultat fremgår af 
afsnit 3. 
 
På baggrund af årets resultater, og set over hele 
den netop afsluttede forligsperiode, er den 
sammenfattende konklusion, at hjemmeværnet 
bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark 
med en troværdig og fleksibel beredskabskapa-
citet ved at opstille og uddanne militære, frivillige 
styrker, der kan indsættes til støtte for forsvaret 
og samfundet såvel nationalt som internationalt 
under alle forhold. 
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3. Regnskab  

3.1 Regnskabspraksis 
Regnskabet er udarbejdet efter Moderniserings-
styrelsens Økonomisk Administrativ Vejledning 
(ØAV). Dog er samtlige hjemmeværnets aktiver 
og passiver fra og med 2007 indeholdt i For-
svarskommandoens balance. 

 
 
 
 
 
Hjemmeværnet indgår i Forsvarskommandoens 
bogføringskreds. Dette er sket i henhold til Aftale 
af 10. juni 2004 om forsvarets ordning 2005-
2009, hvor hjemmeværnets støttevirksomhed 
successivt blev overdraget til forsvarets funk-
tionelle tjenester.

3.2 Resultatopgørelse 
Tabel 3.2.1. Årets resultat, § 12.21.03. (mio. kr.). 
Resultatopgørelse (mio. kr.) Regnskab 2012 Regnskab 2011 Budget 2013 
Ordinære driftsindtægter    
Salg af varer og tjenesteydelser 0,5 0,8 0,8 
Tilskud til egen drift 0,0 0,0 0,0 
Øvrige driftsindtægter 0,0 0,0 0,0 
Gebyrer 0,0 0,0 0,0 
Ordinære driftsindtægter i alt 0,5 0,8 0,8 
    
Ordinære driftsomkostninger    
Ændring i lagre 0,0 0,0 0,0 
Forbrugsomkostninger 
• Husleje 
• Andre forbrugsomkostninger 
Forbrugsomkostninger i alt 

 
0,8 
4,6 
5,4 

 
0,3 
3,9 
4,1 

 
0,0 
5,0 
5,0 

Personaleomkostninger1 
• Lønninger 
• Pension 
• Lønrefusion 
• Andre personaleomkostninger 
Personaleomkostninger i alt 

 
337,2 

36,6 
-12,5 
11,4 

372,7 

 
331,5 

35,9 
-11,6 
14,6 

370,4 

 
326,6 

35,0 
-10,0 
10,0 

361,6 
Andre ordinære driftsomkostninger 103,2 109,2 123,5 
Af - og nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 
Ordinære driftsomkostninger i alt 481,3 483,8 490,1 
Resultat af ordinær drift 480,8 483,0 489,3 
Andre driftsposter 
• Andre driftsindtægter 
• Andre driftsomkostninger 

 
0,0 
0,0 

 
0,0 
0,0 

 
0,0 
0,0 

Resultat før finansielle poster 480,8 483,0 0,0 
Finansielle poster 
• Finansielle indtægter 
• Finansielle omkostninger 

 
0,0 
0,0 

 
0,0 
0,1 

 
0,0 
0,0 

Resultat før ekstraordinære poster2 480,9 483,1 0,0 
Ekstraordinære poster 
• Ekstraordinære indtægter 
• Ekstraordinære omkostninger 

 
0,0 
0,0 

 
0,0 
0,0 

 
0,0 
0,0 

Årets resultat 480,9 483,1 489,3 
Note 1: Årsværk forbundet med personaleomkostninger fremgår af bilag.
Note 2: Der er foretaget afrunding på første decimal. 

3.3 Balance 
Samtlige hjemmeværnets aktiver og passiver  
er fra og med 2007 indeholdt i Forsvarskom- 
mandoens balance. Hjemmeværnet indgår i  
Forsvarskommandoens bogføringskreds. Derfor 
er tabellen vedrørende balancen tom og således 
udeladt. 
 

3.4 Omregningstabel 
Samtlige hjemmeværnets aktiver og passiver  
er fra og med 2007 indeholdt i Forsvarskom-
mandoens balance. Hjemmeværnet indgår i 
Forsvarskommandoens bogføringskreds. 
Derfor er omregningstabellen tom og således 
udeladt.
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3.5 Bevillingsregnskab 
Tabel 3.5.1. Bevillingsregnskab, § 12.21.03. (mio. kr.). 

 Regnskab 
2011 

Budget  
2012 

Regnskab 
2012 

Difference Budget  
2013 

Udgifter 483,9 464,3 481,4 -17,1 490,1 
Indtægter 0,9 1,0 0,5 0,5 0,8 
Resultat, brutto 483,1 463,3 480,9 -17,6 489,3 
Bevilling, netto 482,0 463,3 463,3 0,0 489,3 
Resultat, netto -1,1 0,0 -17,6 -17,6 0,0 
 
Årets økonomiske resultat er et underskud  
til videreførelse på 17,6 mio.kr. Resultatet skal 
ses i lyset af, at hjemmeværnets bevilling blev 
reduceret med 35,3 mio.kr. ved lov om tillægs-
bevilling for finansåret 2012. Reduktionen be-
stod af en overførsel til Forsvarskommandoen 
på 25,3 mio.kr. vedrørende den fortsatte udvik-
ling af hjemmeværnets internetløsning, HJV.DK, 
samt en reduktion på 10 mio.kr. vedrørende 
effektiv administration i staten.  
Trods en stram økonomistyring er det lykkedes 
hjemmeværnet at fastholde kvaliteten af kerne-

opgaverne. Dermed er det lykkedes hjemme-
værnet at skabe økonomisk råderum til de hø-
jest prioriterede områder, herunder lovpligtig 
uddannelse, uddannelse af enheder og enkelt-
personer til internationale operationer, lokale 
vagttilkaldeordninger, forligsafledte implemente-
ringsudgifter samt den iværksatte og vitale for-
nyelse af hjemmeværnets internetløsning, 
HJV.DK. 
 

3.6 Bevillingsafregning og akkumuleret resultat 
Tabel 3.6.1. Bevillingsafregning (mio. kr.). 
Hovedkonto Bevilling Regnskab Årets over-

skud 
Disponibelt 
overskud, der 
bortfalder 

Akkumuleret 
overskud til 
videreførelse 
ultimo året 

Anlæg 
• Udgifter 
• Indtægter 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

  
- 
- 

Driftsbevilling 
• Lønsum 
• Øvrig drift 
I alt 

 
354,6 
108,7 
463,3 

 
362,5 
118,4 
480,9 

 
-7,9 
-9,7 

-17,6 

  
-0,8 
13,0 
12,1 

Note: Der er foretaget afrunding på første decimal. 
 
Tabel 3.6.2. Akkumuleret resultat (mio. kr.). 
Hovedkonto Ultimo 2009 Ultimo 2010 Ultimo 2011 Resultat 2012 Ultimo 2012 
§ 12.21.03 5,2 30,8 29,7 -17,6 12,1 
 
Som det fremgår af tabel 3.6.1 er resultatet på 
lønsummen i 2012 et underskud på 7,9 mio.kr. 
Underskuddet skyldes bl.a., at en større andel 
end forventet af de ellers planlagte udgifter til 
hjemmeværnets indsættelse i forbindelse med 
EU-formandsskabet har vist sig at være lønsum 
i stedet for drift.  
Det samme har været tilfældet ved en lang ræk-
ke andre mindre aktiviteter i hjemmeværnet. 
Dermed overskrides hjemmeværnets akkumule-
rede lønsumsbevilling med 0,8 mio.kr. ultimo 
2012. Hjemmeværnet vil øge fokus på dette 
område i 2013. 
 
Som nævnt er resultatet for 2012 et underskud 
til videreførelse på 17,6 mio.kr., hvilket giver et 
akkumuleret resultat ultimo 2012 på 12,1 mio.kr.  
 

 
Såfremt det bliver muligt inden for det generelle 
udgiftsloft i staten, vil hjemmeværnet anvende 
opsparingen til en iværksat og vital fornyelse af 
hjemmeværnets internetløsning, HJV.DK. Op-
sparingen er således resultatet af en stram øko-
nomistyring. I dette lys vurderes det økonomiske 
resultat som tilfredsstillende.  
 
Hjemmeværnskommandoen vil fortsætte den 
stramme økonomistyring med henblik på såvel 
implementeringen af forsvarsforlig 2013-2017 af 
30. november 2012 med tillægsaftale af 11. 
marts 2013 som vedvarende at have midler til at 
kunne sikre en høj kvalitet i løsningen af de 
mangfoldige opgaver, som hjemmeværnet løser 
for dets samarbejdspartnere. 
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Hjemmeværnets støttevirksomhed varetages af 
forsvarets funktionelle tjenester i henhold til Afta-
le af 10. juni 2004 om forsvarets ordning 2005-
2009. Forsvarets funktionelle tjenester støtter 
hjemmeværnet administrativt i forhold vedrøren-
de personel, materiel, sundhed, regnskab, it, 
uddannelse samt bygninger og etablissement. 
Støttevirksomheden afregnes ved interne om-
kostningsafregninger mellem de funktionelle 
tjenester og hjemmeværnet. Samarbejdet mel-
lem de funktionelle tjenester og hjemmeværnet 
søges løbende formaliseret i afregningsmodeller 
og serviceaftaler. 
 
Hjemmeværnet har serviceaftaler med Forsva-
rets Personeltjeneste, Forsvarets Sundhedstje-
neste, Forsvarets Regnskabstjeneste og Forsva-
rets Bygnings- og Etablissementstjeneste. I 
samarbejdet med Forsvarets Koncernfælles 
Informatiktjeneste forholder Hjemmeværnet sig 
til serviceaftaler indgået mellem Forsvarskom-
mandoen og Forsvarets Koncernfælles Informa-
tiktjeneste. Forsvarets Materieltjeneste og 
hjemmeværnet har afregningsmodeller, der en-
tydigt beskriver hjemmeværnets drifts- og an-
skaffelses afregninger. 
 
Serviceaftalerne er at betragte som hensigtser-
klæringer mellem to parter, hvor hjemmeværnet 
er kunde og den enkelte funktionelle tjeneste er 
leverandør. Afregningsmodellerne er konkrete 
modeller, der klart beskriver samhandlen mellem 
kunde og leverandør. Forretningsgangene for-
bedres og præciseres løbende ved evalueringer 
af eksisterende aftaler.  
 
Hjemmeværnet har i 2012 lagt et øget fokus på 
rollen som kunde og øget kontrollen af det inter-
ne regnskab. Dette er gjort muligt ved en juste-
ring af organisationsstrukturen i 2011. Justerin-
gen har blandt andet betydet, at hjemmeværnet i 
endnu højere grad end tidligere, har kunnet afle-
vere materialer til de funktionelle tjenester med 
de terminer og i det format, som de funktionelle 
tjenester har ønsket dem. Den øgede kontrol 
med omkostningsregnskabet har medført en 
strammere budgetstyring; dels i forhold til de 
funktionelle tjenester og dels i forhold til hjem-
meværnets egne myndigheder. 
 
Omkostningsafregningerne mellem de funktio-
nelle tjenester og hjemmeværnet vurderes gene-
relt at være retvisende i 2012. 
 

Som nævnt ovenfor har Forsvarets Materieltje-
neste og hjemmeværnet udarbejdet afregnings-
modeller for hjemmeværnets ydelsestræk. Mo-
dellerne medvirker til stor kvalitet i afregningerne 
og gode opfølgningsmuligheder og kontrol i De-
Mars. Der er ikke iværksat yderligere tiltag for 
udarbejdelse af en skriftlig serviceaftale.  
 
Den generelle service fra Forsvarets Materieltje-
neste har fungeret tilfredsstilende, men materiel-
tjenesten har ikke til fulde formået at understøtte 
hjemmeværnets behov for anskaffelse af mate-
riel, idet en række anskaffelser er forsinkede. De 
manglende materielanskaffelser kan få konse-
kvenser for hjemmeværnets prioriteringer i for-
svarsforlig 2013-2017 af 30. november 2012 
med tillægsaftale af 11. marts 2013. 
 
Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjene-
stes udbud af væsentlige dele af de samlede 
ydelser, samt den efterfølgende reduktion af 
medarbejderstaben i Forsvarets Bygnings- og 
Etablissementstjeneste, har medført, at der til-
syneladende ikke fuldt ud er afsat ressourcer til 
levering af ydelser i de perioder uden for normal 
arbejdstid, hvor en del af kerneydelserne til 
hjemmeværnet efterspørges. Det medfører mer-
udgifter for hjemmeværnet. Hjemmeværnskom-
mandoen er i dialog med Forsvarets Bygnings- 
og Etablissementstjeneste herom. 
Levering af ydelserne, der er udbudt til en eks-
tern leverandør, fungerer nu tilfredsstillende.  
 
Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste 
vil i 2013 planlægge et udbud, der skal iværk-
sættes fra 2014 i Jylland og på Fyn. Hjemme-
værnskommandoen vil i dialog med Forsvarets 
Bygnings- og Etablissementstjeneste afdække 
hjemmeværnets behov med henblik på at opnå 
et tilfredsstillende niveau af ydelser fra starten af 
udbudsperioden. 
 
I 2012 har Hjemmeværnskommandoen samar-
bejdet med Forsvarets Koncernfælles Informa-
tiktjeneste på udviklingen af hjemmeværnets 
nye Internetløsning: HJV.DK Version 2. Internet-
løsningen forventes taget i brug primo 2014. 
 
Generelt har hjemmeværnet i 2012 modtaget en 
tilfredsstillende service fra forsvarets funktionelle 
tjenester. 
 
 
 
 





 

 

Bilag. Noter til Hjemmeværnets Årsrapport 2012 

Indledning 
Bilaget indeholder en note vedrørende persona-
leomkostninger til resultatopgørelsen. Samtlige 
hjemmeværnets aktiver og passiver er fra og 
med 2007 indeholdt i Forsvarskommandoens 
balance, og hjemmeværnet indgår i Forsvars-
kommandoens bogføringskreds.  

Hjemmeværnet har således ikke selvstændig 
balance, egenkapital og anlægsregnskab. End-
videre forekommer ingen indtægtsdækket virk-
somhed, gebyrfinansieret virksomhed, tilskudsfi-
nansierede aktiviteter og administrerede til-
skudsordninger, hvorfor tabeller herom er ude-
ladt.

 



 

 

Note til resultatopgørelsen      
      
Personaleomsætning       
  
  

Regnskab  
2009 

Regnskab  
2010 

Regnskab  
2011 

Regnskab  
2012 

Budget 
2013 

Antal årsværk 1. januar 633 652 638 625 618 
Afgang, netto -19 14 13 7 -12 
Antal årsværk 31. december 652 638 625 618 630 
Note 1: Antal årsværk pr. 31. december 2012 har karakter af en statusopgørelse, medens bundlinjen i tabel  
            2.1.1. i afsnit 2 har karakter af en gennemsnitsbetragtning over året. De to tal er derfor ikke ens. 
Note 2: Af praktiske årsager opgøres årsværksbevægelserne netto og ikke som henholdsvis tilgang og afgang. 
Note 3: Tallene er inkl. elever samt ansatte på særlige ansættelsesvilkår (forventet 30 i 2013).  

 


