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1. INDLEDNING
Hjemmeværnet er en beredskabsorganisation, hvor hovedopgaven er at levere støtte til Forsva
ret samt samfundets samlede beredskab i løsning af deres opgaver. Det operative beredskab le
veres af frivillige soldater, der støtter og supplerer Forsvarets og samfundets samlede bered
skab. Hjemmeværnets beredskab hviler på tre primære aktivitetsgrupper: Opstilling, uddannelse
og indsættelse. Det er således disse tre områder, der primært definerer Hjemmeværnets aktivi
tetsniveau. Inden for hvert af de tre primære aktivitetsgtupper vil der fortsat blive sondret mel
lem kerneområderne:

• Nationale opgaver
• Internationale opgaver
• Kommunikation
• Udviklende virksomhed
• Styring

Hjemmeværnets nettobevilling er på 510,1 mio. kroner, hvoraf de 447,1 mio. kronet er entydigt
fordelt til Hjemmeværnets hovedopgave, der er at levere beredskab til samfundet. De resteren
de 63 mio. kroner er fordelt til de opgaver, der løses inden for hovedopgaven, benævnt “hjæl
pefunktioner”.
Af aftalen på Forsvarsområdet 2013-2017 fremgår det, at Hjemmeværnets overordnede struktur
og operative kapaciteter skal effektiviseres og udvikles. Der er gennemført en budgetanalyse i
2014, som afhængig af den forestående politiske proces forventes at resultere i strukturelle æn
dringer, og som forventeligt vil kunne påbegyndes implementeret fra 2015. Af tillægsaftalen af
10. april 2014 fremgår tillige en række yderligere strukturelle ændringer i Hjemmeværnet. Disse
skal ligeledes implementeres i forligsperioden.
Hjemmeværnets rolle i forhold til at kunne støtte og bistå Forsvaret i såvel nationale som inter
nationale opgaver får i 2015 nye dimensioner med bl.a. udvidet samarbejde med Hæren og Fly
vevåbnet. Hjemmeværnet viii 2015 opstille en ny flyvende kapacitet til støtte for Flyvevåbnet,
samt sikrings- og eskorteenheder og stabsofficerer til støtte for Hæren. Hjemmeværnet vil øge
evnen til at understøtte Forsvaret og andre partnere ved at udvikle nye kapaciteter. Havmiljø
indsatsen i kystzonen skal styrkes med opstilling af en førings- og kommandostruktur samt be
manding og drift af en lægtvandskapacitet. Opstillingen af kapacitetsopbygningsenheden til
Hjemmeværnets bidrag til militær kapacitetsopbygning, civil genopbygning samt øvrige interna
tionale bidrag skal implementeres endeligt i strukturen. Udviklingen af Hjemmeværnet forventes
finansieret inden for Hjemmeværnets nuværende økonomiske ramme gennem effektiviseringer
identificeret i budgetanalysen.

2. KONCEPT FOR RESULTATKONTRAKTEN
Resultatkontrakten består af 19 resultatkrav, som understøtter Hjemmeværnsloven, gældende
aftaler om Forsvarets ordning og Hjemmeværnets vision og mission. Disse 19 resultatkrav kon
kretiseres yderligere til alle Hjemmeværnets myndigheder i Hjemmeværnets Årsprogram. Der
ved sikres en rød tråd hele vejen fra det overordnede mål med Hjemmeværnet og hele vejen
ned gennem hierarkiet til den konkrete opgave for Hjemmeværnets frivillige. På den måde giver
opgaveløsning mening for alle i organisationen, uanset hvilket niveau det frivillige medlem eller
den fastansatte befinder sig på. Fokusområderne beskriver de områder, som Hjemmeværnsle
delsen ønsker at tillægge særlig opmærksomhed i 2015.
Resultatkontrakten for 2015 har tre hovedkomponenter: indledning, en beskrivelse af Hjemme
værnets virksomhedsmodel, en beskrivelse af hjemmeværnsledelsens prioriteter, samt en over
sigt over de detaljerede resultatkrav.
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Herunder er sammenhængene mellem opgaveløsningen, en given aktivitet og ressourcealloke
ringen illustreret.

HJEMMEVÆRNET1
HOVEDOPGAVE II BEREDSKAE

PRIAKTIVITETSGRR INDSÆTTELSE Ni.!1

Hjemmeværnets nyudviklede virksomhedsmodel vil således give mulighed for større indsigt i

Hjemmeværnets ressourceanvendelse lige fra hovedopgaven over primære aktivitetsgrupper til
aktiviteter og aktivitetstyper. Målet er således at optimere det samlede styringsgrundlag for
Hjemmeværnet.

3. HJEMMEVÆRNETS VIRKSOMHEDSMODEL
Hjemmeværnet har i 2014 udarbejdet en ny virksomhedsmodel. Målet med den nye virksom
hedsmodel er at kunne skabe en øget kobling mellem opgaveløsningen, de enkelte aktiviteter og
det økonomiske ressourcetræk. Virksomhedsmodellen er synkroniseret med Hjemmeværnets
virksomhedsoversigt på Finansloven. Som nævnt tidligere er der to hovedopgaver i Hjemmevær
net med hver sit hovedformål på Finansloven. Den primære hovedopgave er at levere beredskab.
Denne opgave bistås af en række delopgaver, der er samlet under ét som hovedopgaven hjælpe
funktioner. Hjælpefunktioner er vigtige, men de kan ikke entydigt kategoriseres inden for de pri
mære aktivitetsgrupper opstilling, uddannelse og indsættelse. Hjemmeværnets samlede bevilling
udgøres således af finanskronerne fordelt på de to hovedformål. Se illustration af hierarkiet ne
denfor. Det bemærkes til illustrationen, at Hjemmeværnet har funktionelle områder tilknyttet for
hver af de funktionelle styrelser.
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3.1. Hovedopgaven “Beredskab”
Hjemmeværnet bærer ikke det formelle operative ansvar for styrkeindsættelse, hverken natio
nalt eller internationalt. Hjemmeværnets primære rolle er derfor at være styrkeproducerende,
altså kapacitetsudviklende og -opstillende. For en stor del af de operative nationale indsættelser
er Hjemmeværnet dog reelt gennemførende på mandat af en sektoransvarlig myndighed. Dette
ændrer dog ikke på, at det er Hjemmeværnets frivillige, der løser de operative opgaver. Derfor
er der — på trods af, at Hjemmeværnet ikke er en operativ kommando — en aktivitetsgruppe, der
hedder indsættelse.

3.1.1. Aktivitetsgruppen “Opstilling”
Hjemmeværnet skal opstille militære kapaciteter, der kan yde støtte til Forsvarets opgaveløsning
og til samfundets samlede beredskab, primært Politiet, det statslige- og kommunale beredskab
samt SKAT.
Forudsætningen for, at Hjemmeværnet kan opstille relevante operative kapaciteter er, at der
kontinuerligt evalueres på eksisterende kapaciteter og udvikles nye kapaciteter i forhold til For
svarets og samfundets samlede behov. Det er ligeledes en forudsætning for opstilling, at der er
løbende tilgang af nye medlemmer, samt at eksisterende medlemmer fastholdes i organisatio
nen. Derfor er Hjemmeværnets rekrutterings- og fastholdelsesstrategi et væsentligt område in
den for denne aktivitetsgruppe. Denne strategi understøttes tillige af Hjemmeværnets samlede
kommunikationsstrategi. Aktiviteter inden for “opstilling” kan være orienteret mod såvel nationa
le, som internationale opgaver. Endelig vil der under opstilling tillige være de for Hjemmeværnet
forbundne udgifter i forbindelse med drift af myndigheder, herunder løn, samt garnisonskom
mandantansvar.

3.1.2. Aktivitetsgruppen “Uddannelse”
Uddannelse er det største aktivitetsområde i Hjemmeværnet. Det er netop i kraft af de omfat
tende uddannelsesaktiviteter i Hjemmeværnet, at beredskabsforpligtigelsen kan honoreres.
Hjemmeværnets uddannelsesaktiviteter foregår på alle niveauer i organisationen, fra enkelt
mandsuddannelse over fører- og funktionsuddannelser til enhedsuddannelse med bl.a. større
centrale uddannelsesaktiviteter på tværs af hele organisationen. Inden for uddannelsesområdet
ligger Hjemmeværnets centrale og decentrale øvelsesvirksomhed, herunder også øvelser, hvor
Hjemmeværnets personel deltager som øvelsestager ved andre myndigheder samt aktiviteter
med udenlandsk deltagelse. Uddannelse målrettes mod såvel nationale som internationale opga
ver, samt mod både frivilligt og ansat personel.

3.1.3. Aktivitetsgruppen ‘7ndsættelse”
Hjemmeværnets indsættelser er aktiviteter, hvor Hjemmeværnet ikke har det fulde ansvar for
indsættelsen. Det er aktiviteter, hvor en anden myndighed - typisk en sektoransvarlig myndig
hed - har det operative ansvar for indsættelsen. Dette er ikke ensbetydende med, at det udfø
rende ansvar ikke påhviler Hjemmeværnet. Hjemmeværnets indsættelser til støtte for Forsvaret
falder primært inden for operativ støtte og uddannelsesstøtte, herunder kan der så ligge en
yderligere opdeling i forhold til de forskellige operative direktiver og bestemmelser. Støtten til
Politiet falder inden for det opgavekatalog, som Rigspolitiet og Hjemmeværnskommandoen i
samarbejde har udarbejdet. Analogt til støtten til Politiet ydes der anden støtte til andre myn
digheder, hvor der er skønnet en for Hjemmeværnet uddannelsesmæssig effekt.

3.2. Hovedopgaven “Hjælpefunktioner”
Det andet hovedformål på Finansloven er hjælpefunktioner. Den består af støtteopgaver, der er
relevante, men i en støttende relation i forhold til de tre primære aktivitetsgrupper inden for be
redskab. Det er således opgaver, der har en indirekte effekt på Hjemmeværnets evne til at kun
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ne levere beredskab til Forsvaret og samfundet. Den består af aktivitetsgrupperne etablisse
ment, materiel, logistik(forsyningstjeneste), økonomifunktioner, it-drift, HR, ledelse, kontrol- og
inspektion samt samarbejdsfora.
Væsentligt er det inden for disse områder, at Hjemmeværnet for store deles vedkommende
modtager ydelser fra de funktionelle styrelser. Der er altså i overvejende grad tale om control
lerfunktionaliteter, samt ressourceallokering til styringen af Hjemmeværnet.

4. STRATEGI
Hjemmeværnet deltager som en del af det militære forsvar i løsningen af de opgaver, der påhvi
ler Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet.
Hjemmeværnets indsats er desuden fokuseret mod samfundets samlede beredskab, herunder
krise- og katastrofeberedskab, idet indsatsen blandt andet er sammentænkt med det statslige
redningsberedskab.
Hjemmeværnets evne til at støtte det øvrige samfund er baseret på, at Hjemmeværnet er en
frivillig militær beredskabsorganisation, hvor hele det uddannelses- og ledelsesmæssige grund
lag skabes og udvikles. De frivillige soldater hverves og uddanner sig med udgangspunkt i den
lokale forankring, hvilket udgør det centrale grundlag for Hjemmeværnets muligheder for at løse
såvel nationale som internationale opgaver inden for alle områder af opgavespektret. Det er
Hjemmeværnets militære organisation, der danner grundlag for, at Hjemmeværnet virker hurtigt
og dermed også er i stand til at yde støtte til samfundet i sammenhænge, hvor større hændelser
som ulykker, terrorhandlinger eller katastrofer truer eller er indtruffet. Grundlaget for løsning af
Hjemmeværnets opgaver, inden for ovenstående kerneområderne, er volumen og kvalitet af
Hjemmeværnets enheder. Derfor er det afgørende med en konstant rekruttering og fastholdelse
af medlemmer. Hjemmeværnet har de seneste år haft en god tilførsel af nye medlemmer. Det
handler dog både om at rekruttere mange, men også om at rekruttere og fastholde de rigtige
medlemmer. Der er fokus på at rekruttere soldater, der allerede besidder en værnsuddannelse,
hvilket både er en økonomisk, erfaringsmæssig og uddannelsesmæssig gevinst. Hjemmeværnet
vil være en mangfoldig arbejdsplads og organisation der afspejler befolkningen. Derfor vil
Hjemmeværnet arbejde for at rekruttere flere kvinder og flere unge mennesker.

5. FOKUSOMRÅDER
Hjemmeværnsledelsens fokusområder for 2015 er:
• Kvalitet i opgaveløsningen
• Effektiv struktur
• Implementering af nye tiltag,
hvilket er en fortsættelse af fokusområderne for 2014, idet kontinuitet for en frivillig bered
skabsorganisation er afgørende.

Inden for hovedopgaven beredskab er fokus fortsat at optimere kvaliteten i det leverede bered
skab samt at optimere og udvikle organisationens samlede robusthed.

Fokusområdet inden for hovedopgave hjælpefunktioner er implementering af en række nye til-
tag, der alle enten skal gøre Hjemmeværnet til en mere attraktiv samarbejdspartner, skal hono
rere de forpligtelser, der ligger i de overordnede politiske aftaler, eller skabe bedre rammevilkår
for Hjemmeværnets frivillige.

5.1. Fokusområde: Kvalitet i opgaveløsningen
For at sikre kvalitet i opgaveløsningen er det hjemmeværnsledelsens prioritet, at balancen mel
lem uddannelse og indsættelse til stadighed er i fokus. Opstilling, uddannelse og indsættelse er
forbundne kar. Men det overordnede aktivitetsniveau i Hjemmeværnet dimensioneres af, hvor
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meget tid den enkelte frivillig vil stille til rådighed for Hjemmeværnet. Det er således organisati
onens opgave at sikre, at den givne tid udnyttes effektivt, kvalitativt og balanceret mellem ud
dannelse og indsættelse. Ved slagside til enten uddannelse eller indsættelse risikerer Hjemme
værnet på den ene eller anden måde at gøre sig irrelevante. Hjemmeværnsledelsen ønsker fort
sat at fastholde den nuværende balance, hvor ca. 60-70 % af aktivitetsniveauet falder inden for
uddannelsesområdet. Hjemmeværnsledelsen ønsker, at uddannelsen tilbydes og gennemføres
med udgangspunkt i organisationens behov. Hjemmeværnet uddanner kun de frivillige til at løse
opgaver, der er relevante i forhold til Hjemmeværnets potentielle indsættelser til støtte for For
svaret og samfundets samlede beredskab. For at sikre kvaliteten i opgaveløsningen skal der der
for være fokus på, at soldaterne gennemfører den lovpligtige uddannelse og derefter efterud
danner sig løbende for at vedligeholde og forny deres kompetencer og færdigheder.

Hjemmeværnet blev ultimo 2013 præsenteret for et emnekatalog fra Hærens Operative Kom
mando (nu Hærstaben) med ønsker til kapaciteter, som Hjemmeværnet skal støtte Hæren med.
Dette har i 2014 resulteret i et formaliseret øget samarbejde, hvor Hjemmeværnet i endnu høje
re grad end tidligere understøtter og supplerer Hæren ved bl.a. opstilling af operative kapacite
ter. Hvis disse kapaciteter skal være relevante, forudses en øget mængde samtræning med Hæ
rens enheder.
Det er Hjemmeværnsledelsens ubetingede krav, at disse modsatrettede fordringer på den enkel
te frivilliges tid, med stadigt stigende ønsker om støtte og øgede krav til uddannelse, skal hånd
teres. Hjemmeværnet har i 2014 oplevet en markant stigning i deltagelse i Forsvarets øvelsesak
tiviteter. Dette er en tendens, som Hjemmeværnsledelsen ønsker fortsat i 2015.

5.2. Fokusområde: Effektiv struktur
Hjemmeværnsledelsen ønsker fortsat at styrke sin organisation og de kapaciteter, der leverer
beredskab til støtte for Forsvaret og samfundets samlede beredskab. Det er netop den aktive
strukturs kapaciteter, der skal styrkes således, at Hjemmeværnet er i stand til at opstille fleksible
enheder af rette art og mængde til enhver tid. Hjemmeværnet vil i 2015 fortsat bestræbe sig på
at understøtte en effektiv struktur gennem beredskabsopbyggende aktiviteter, herunder opstil
ling af enheder og uddannelse af hjemmeværnspersonellet. Hjemmeværnet stiller til enhver tid
sine kapaciteter til rådighed for de sektoransvarlige myndigheder under alle forhold, når behovet
opstår. Dette gælder både nationalt såvel som internationalt i forlængelse af forligets pålæg om
at styrke Hjemmeværnets internationale rolle.

Der skal i 2015 være fokus på at rekruttere fremtidens førere til Hjemmeværnet, såvel internt
som eksternt — dette med henblik på at få besat de vakante førerfunktioner — gerne med kvin
delige førere. Ligeledes skal strukturen i 2015 tilpasses de operative opgaver, således at de en
kelte enheder på alle niveauer bliver mere indsatsparate. Målet er at skabe balance i strukturen.

En anden måde at styrke Hjemmeværnets organisation på kan være ved at øge indsatsen mod
genaktivering af nogle af de medlemmer, der er overført til reserven. Tillige ønsker Hjemme
værnsledelsen fokus på at standse nedgangen i aktivstyrken, hvor en del medlemmer får opsagt
deres kontrakt, fordi de ikke opfylder kravene til den lovpligtige uddannelse eller bliver flyttet til
reserven pga. ‘ikke opfyldt” krav om 24 timers tjeneste i løbet af året. Det er ikke rentabelt for
Hjemmeværnet med så stort et frafald blandt særligt nye medlemmer.

Det er forventningen, at det øgede samarbejde med Forsvaret, herunder oprettelse af de nye
flyvende kapaciteter ved Flyverhjemmeværnet samt videreføringen af fire pilotprojekter fra
Hærstabens emnekatalog vedrørende Hjemmeværnets opstilling af kapaciteter til støtte for
Hærstaben vil bidrage til en øget tilgang af medlemmer til Hjemmeværnet. Det er således en
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grundpræmis for dette samarbejde, at der udvikles en kultur, hvor det er naturligt for personel
fra Hæren — efter aftjent værnepligt, eller ved afgang fra de stående enheder — at søge optagel
se i Hjemmeværnet. Herved ikke alene øges Hjemmeværnets aktivmasse, men også uddannel
sesniveauet og hermed relevansen for Hjemmeværnet, vil stige.

Det er Hjemmeværnsledelsens forventning, at den stigende tendens inden for det internationale
samarbejde vil fortsætte i 2015. Derfor vil 2015 også omfatte flere internationale uddannelses-
aktiviteter. Det er vigtigt for Hjemmeværnsledelsen, at disse aktiviteter både kan støtte Hjem
meværnets nationale og internationale opgaveløsning. Der har tidligere været sondret mellem
nationale og internationale opgaver. Henset til at Hjemmeværnets internationale indsats hviler
på færdighederne erhvervet i rammen af de nationale opgaver, vil ovenstående sondring være
mindre fremherskende. Dertil skal Hjemmeværnet være klar til at træde til, hvis Forsvaret eller
andre samarbejdspartnere kan gøre brug af Hjemmeværnets kompetencer uden for landets
grænser eller i dele af rigsfællesskabet, hvor Hjemmeværnet ikke tidligere har opereret.

Det er afgørende for Hjemmeværnet, at indsættelser løses med tilfredsstillende resultat for For
svaret og samfundet inden for det fulde spektrum af Hjemmeværnets opgaveportefølje. Derfor
skal der fortsat være fokus på, at operative indsættelser gives prioritet. Ikke kun i gennemførel
sen, men i ligeså høj grad under planlægning og tilrettelæggelse samt ved evaluering. Endvidere
skal Hjemmeværnet være mere proaktive i at fortælle historien om indsatsen til støtte for sam
fundets samlede beredskab gennem relevante medier.

5.3. Fokusområde: Implementering af nye tiltag
2015 bliver implementeringsåret for HJV.DK version 2. Hjemmeværnsledelsen lægger stor fokus
på selve implementeringen samt brugeroplevelsen hos den frivillige. Det er en klar målsætning
med H]V.DK version 2, at de administrative opgaver skal lettes med indførelsen af dette system,
samt at datakvaliteten til brug for Hjemmeværnets styring hæves markant. Implementeringen af
HJV.DK version 2 kobles sammen med et REEVAPOL-lignende system til registrering af den støt
te, som Hjem meværnet yder til Forsvaret og det øvrige beredskab.

Herudover vil effektivisering også finde sted rent styringsmæssigt gennem operationalisering af
et nyt styringskoncept for Hjemmeværnets samlede virksomhed. Det har længe været en priori
tet for Hjemmeværnsledelsen, at der kunne ske en forøget kobling mellem økonomi og aktivite
ter. Målet med denne proces er at styrke evnen til at forklare, hvad samfundet får for sin inve
stering i Hjemmeværnet. Derfor vil Hjemmeværnet nøje følge og evaluere det første år med
Hjemmeværnets nye virksomhedsmodel.
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Mål Resu ltatkrav Måltype Ra pporteringsinstruks
lE Støtte til Anmodninger fra Forsvaret skal imødekommes i Produk

Forsvaret, minimum 95 % af tilfældene inden for rammerne af tivitet Opfyldt 95 °h

Værnsfælles Forsvarskommandos direktiv for Delvist opfyldt 93 — 95 %

Hjemmeværnets operative anvendelse. Ikke opfyldt Under 93 %

2E Støtte til Anmodninger fra Politiet, det kommunale beredskab og Produk
samfundet. statslige redningsberedskab samt Skat skal tivitet Opfyldt 95 %

imødekommes i minimum 95 % at tilfældene. Delvist opfyldt 93 — 95 %
Ikke opfyldt Under 93 %

3B Kvalitet i op- Hjemmeværnet skal tilsikre, at kvaliteten i Kvalitet
gaveløsningen. opgaveløsningen fastholdes og om muligt udbygges. Opfyldt 95 %

Minimum 95 % af opgaverne, som er registreret i Delvist opfyldt 90 — 95 %

REEVAPOL, skal være løst tilfredsstillende i forhold til Ikke opfyldt Under 90 °h

politiets vurdering.

4B Uvarslede Hjemmeværnets uvarslede indsættelser skal være Kvalitet Beredskabskravet omkring indsættelse at personel samt
indsættelser. påbegyndt med 30 mand eller en besætning inden for Marinehjemmeværnets besætninger efterleves således:

én time i minimum 95 % af tilfældene. Opfyldt 95 %

Hjemmeværnet skal kunne øge støtten med rekvireret Delvist opfyldt 90 — 95 %

personel (op til 100 mand) inden for tre timer i 100 % Ikke opfyldt Under 93 %

af tilfældene. Endvidere er resultatkravet for den gennemsnitlige ud

Hjemmeværnet har tillige en gennemsnitlig rykningstid ved SAR for Marinehjemmeværnets fartøjer

udrykningstid ved SAR på under 45 minutter således:

(jf. resultatkontrakt fra SAR Danmark). Opfyldt Op til 45 minutters reaktionstid i
gennemsnit.

Delvist opfyldt 45 — <60 minutters reaktionstid.
Ikke opfyldt Mere end 60 minutters reaktions

tid.

5B Støtte til Skibs- Hjemmeværnet skal på døgnbasis opretholde mindst 27 Kvalitet
og Luftfartens fartøjer på 60 minutters beredskab, svarende til i alt Opfyldt 95 %

Redningsråd. 9.855 beredskabsdøgn. Kravet er 95 % målopfyldelse Delvist opfyldt 90-95 %

(jf. resultatkontrakt fra SAR Danmark). Ikke opfyldt Under 90 °h

8
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Styrke
Hjemmevær
nets
internationale
støtte.

Jf. forsvarsforlig 2013-2017 skal Hjemmeværnets rolle i
forhold til at kunne støtte og bistå Forsvaret i
internationale opgaver styrkes. I 2015 har
Hjem meværnet fokus på det internationale samarbejde
ved at gennemføre hovedaktiviteterne i
samarbejdsprogrammerne for:
• De skandinaviske lande, Norge og Sverige
• USA, US National Guard
• Estland samt
• Georgisk National Guard

Opfyldt De planlagte hovedaktiviteter i de
fire samarbejdsprogrammer er
gennemført.

Delvist opfyldt De planlagte hovedaktiviteter i to af
de fire samarbejdsprogrammer er
gennemført.

Ikke opfyldt Hovedaktiviteterne ved færre end
to af de fire samarbejdsprogram
mer er gennemført.

7B Gennemførelse Hjemmeværnet skal tilsikre, at lovpligtig uddannelse for Kvalitet

af lovpligtig Hjemmeværnets frivillige gennemføres inden for de før- Opfyldt 100 %

uddannelse. ste 3 års medlemskab. 100 % af de frivillige, som i Delvist opfyldt 90 - <100 %

2015 optræder i aktiv struktur og har været medlem af Ikke opfyldt Under 90 °h

Hjemmeværnet i 3 år, har gennemført den komplette
lovpligtige uddannelse. (medlemmer, der ikke opfylder
kravet, får opsagt kontrakten med Hjemmeværnet).

8B Personel på Hjemmeværnets struktur skal være bedre tilpasset til Aktivitet

førerniveau. bemandingen, og det er væsentligt, at førerniveauet er Opfyldt 5 %

udpeget. Ved udgangen af 2015 skal antallet af Delvist opfyldt 0 — 5 °h

ubesatte førerstillinger være reduceret med 5%-point Ikke opfyldt Stigning i antallet af ubesatte stil-

Der måles i f.t. bemandingen ultimo 2014. linger.

9B Fastholdelse Hjemmeværnet skal øge sin robusthed. Effekt

og Derfor er følgende parametre vigtige: Opfyldt Tre af de fire krav er opfyldt.

rekruttering. • Aktivstyrken skal fastholdes (der måles i forhold til Delvist opfyldt To af de fire krav er opfyldt.

styrketallet ultimo 2014). Ikke opfyldt Færre end to krav er opfyldt.

• 1.000 nye medlemmer i aldersgruppen 18-32 år.
• 35 % af nye medlemmer har en værnsuddannelse.
• 18 % af nye medlemmer er kvinder.

9

6B Aktivitet
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lOE Holdnings- Hjemmeværnet skal være velanset i befolkningen: Effekt 70 % af befolkningen mener i høj grad eller i nogen
undersøgelse • Minimum 70 % af befolkningen mener, at grad, at Hjemmeværnets frivillige soldater bidrager til
for Hjemme- Hjemmeværnets frivillige soldater bidrager til at at skabe sikkerhed og tryghed i Danmark.
værnet. skabe sikkerhed og tryghed i Danmark. Opfyldt Begge krav er opfyldt.

• Minimum 70 % af befolkningen har tillid eller stor Delvist opfyldt Kun et krav er opfyldt.

tillid til, at Hjemmeværnet kan løse sine opgaver. Ikke opfyldt Ingen krav er opfyldt.

Holdningsundersøgelsen om Hjemmeværnet
gennemføres hvert år af SF1 — Det nationale
forskningscenter for velfærd.

liE Implementere REEVAPOL platformen og erfaringerne fra arbejdet med Aktivitet
et elektronisk denne anvendes som udgangspunkt til påbegyndelse af Opfyldt Rekvirerings- og evalueringssyste
rekvirerings- pilotprojektperiode med rekvirenter fra Forsvaret. På met opstartes som pilotprojekt for

og evalue- sigt er det målet, at alle Hjemmeværnets alle nationale operationer!

ringssystem til samarbejdspartnere rekvirerer støtte gennem dette aktiviteter, der gennemføres af

rekvirering af system. Hjemmeværnet til støtte for sam

tøtt f
arbejdspartnere i Forsvaret.

s e ra Delvist opfyldt Rekvireringssystemet opstartes
Hjemmevær- som pilotprojekt inden for enten
net. landbaserede-, maritime- eller luft

bårne nationale operationer! aktivi
teter.

Ikke opfyldt Rekvireringssystemet er ikke taget i
anvendelse som pilotprojekt i 2015.

10
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Hjemmeværnet øger sit operative samarbejde med
Værnsfælles ForsvarsKommando (VFK). I 2015 har
Hjemmeværnet derfor fokus på:
• Opstilling af en ny kapacitet - Hjemmeværnets Fly

vende Kapacitet.
• Videreførelse af fire pilotprojekter fra Hærsta bens

emnekatalog omkring opstilling af kapaciteter til
støtte for Danske Division, kampbataljoner og
kam pg rupper.

Kapaciteterne skal bidrage til Hjemmeværnets generelle
støtte til VFK.

12B Udvide
Hjemme
værnets støtte
til Forsvaret.

Aktivitet
Opfyldt Fire af de fem krav er opfyldt.

Delvist opfyldt Tre af de fem krav er opfyldt.
Ikke opfyldt Færre end tre krav er opfyldt.

13B Krav til Aktive medlemmer, der har gennemført den lovpligtige Kvalitet
vedligeholdelse uddannelse (LPU), skal årligt gennemføre aktiviteter, Opfyldt 70 °h af de aktive, med gennem

af grund- der indeholder skydning og førstehjælp. ført lovpligtige uddannelse har

læggende gennemført aktiviteter inden for

militære skydning og førstehjælp.

færdigheder Delvist opfyldt 60 — 70 % har gennemført aktivite
ter som anført.

Ikke opfyldt Færre end 60 % har gennemført
aktiviteter som anført.
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Anvendelse af
LEAN.

Hjemmeværnet iværksætter implementering af den
foreliggende Lean-strategi for Hjemmeværnets

Hjemmeværnet igangsætter anvendelse af Lean
værktøjer i organisationen og implementerer nye
løsninger, der sikrer gevinster på minimum 10 procent.

Gevinsterne kan have forskellig karakter, f.eks.
tidsbespa relser, reduktion i sygefravær, øget
medarbejdertilfredshed. Alle gevinster skal
kvantificeres.

Kravet om anvendelse af Lean kan evt, kobles til ét
eller flere af de øvrige resultatkrav.

Opfyldt Den foreliggende Lean-strategi for
Hjemmeværnets organisation er
godkendt.
Implementering af strategien
iværksættes gennem en implemen
teringsplan.
Der kan dokumenteres anvendelse
af Lean-værktøjer, og der kan op
gøres gevinster på minimum 10 %.

Delvist opfyldt Den foreliggende Lean-strategi for
Hjemmeværnets organisation er
godkendt.
Implementering af strategien
iværksættes gennem en implemen
teringsplan.
Hjem meværnet kan dokumentere
anvendelse af Lean-værktøjer, og
der kan opgøres gevinster på op til
10%.

12

Ikke opfyldt Den foreliggende Lean-strategi for
Hjemmeværnets organisation god
kendes ikke.
Der kan ikke dokumenteres anven
delse af Lean-værktøjer.

iH

organisation.

Mål Resultatkrav Måltype Rapporteringsinstruks
Aktivitet
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2H Implemente- Hjemmeværnets budgetanalyse forventes afhængig af Aktivitet
ring af den forestående politiske proces at danne grundlag for Opfyldt Begge krav er opfyldt

forsvarsforlig implementering af aftale på Forsvarsområdet 2013- Ikke opfyldt Hvis ikke begge krav er opfyldt.

2013-2017. 2017. Følgende milepæle skal gennemføres i 2015:
. Flytning af Hjemmeværnskommandoen til

Vordingborg
. Udarbejdelse af godkendt implementeringsplan for

gældende_forsvarsforlig.

3H Implemente- Hjemmeværnet har i 2013-14 arbejdet med at udvikle Kvalitet
ring af ny en samlet styrings- og virksomhedsmodel, der i højere Opfyldt Hjemmeværnet kan dokumentere,

virksomheds- grad afspejler Hjemmeværnets operative grundlag. at den nye styrings- og virksom-

model. Denne model afspejler Hjemmeværnets primære hedsmodel anvendes i resultatkon

operative opgave er at levere beredskab. trakten, årsprogrammet og i fi

Den samlede model er taget i brug fra 01 januar 2015. nanslovsteksten samt, at virksom
hedsmodellen danner skabelon for
den efterfølgende rappoftering.

Delvist opfyldt Hjemmeværnet kan dokumentere
anvendelse i to af de tre anførte
ram medokumenter.

Ikke opfyldt Hjemmeværnet kan ikke dokumen
tere anvendelse i mere end et af
de tre overordnede rammedoku
menter.

4H Styrke Hjemmeværnet vil i 2015 i tæt samarbejde med Aktivitet
veteran- veterancentret arbejde for at tilbyde veteraner støtte i Opfyldt Hjemmeværnet kan stille minimum

området. f.m. rehabilitering. Fokus vil især være på besættelse af 15 praktikpladser til rådighed.

de praktikpladser, Hjemmeværnets myndigheder har Delvist opfyldt Hjemmeværnet kan stille minimum

tilbudt at stille til rådighed for veterancentret. 13 praktikpladser til rådighed.

Hjemmeværnet kan stille 15 praktikpladser til rådighed. Ikke opfyldt Hjemmeværnet kan stille færre end
13 praktikpladser til rådighed.
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5H Sundhed og Det gennemsnitlige korttidssygefravær blandt Kvalitet Måles i antal sygedage i gennemsnit pr. medarbejder.

trivsel. Hjemmeværnets fastansatte medarbejdere reduceres. Herfra er fratrukket langtidssyge. Målingen foretages i
HR-Bl rapport.

Opfyldt Hvis det gennemsnitlige korttidssy
gefravær reduceres med 2 % i for
hold til 2014.

Delvist opfyldt Ved fastholdelse af niveauet for
2014.

Ikke opfyldt Under niveauet for 2014.

6H Styrket prog- Med udgangspunkt i Hjemmeværnets grundbudgetno- Kvalitet
nosesikkerhed tat for 2015, herunder de her nævnte forudsætninger Opfyldt Driftsbevihinger:

og usikkerhedsfaktorer, opstilles krav til prognosepræ- Afvigelsen holdes inden for 5 pct. i
cisionen. alle kvartaler.
Den kvartalvise afvigelse for grundbudget (1. kvartal) Delvist opfyldt Afvigelsen i maksimalt et kvartal
og de løbende prognoser (2.-4. kvartal) i styrelsens bi- overstiger 5 pct.
drag til udgiftsopfølgninger minimeres. Kvartalsafvigel- Ikke opfyldt Afvigelsen i mere end et kvartal
serne opgøres netto bagudrettet/fremadrettet i kr. net- overstiger 5 pct.
to på hovedkonto. Endvidere skal kvaliteten af eventu
elle afvigelsesforklaringer øges, således at afvigelser
kan knyttes entydigt til ændring af aktiviteter, periode
forskydninger mv.
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7. ØKONOMI
Sammenhængen mellem Hjemmeværnets eksterne styring og rapportering til Forsvarsministeri
et via de centrale mål i resultatkontrakten og Hjemmeværnets interne styring og målopfølgning
via resultatkrav og fokusområder i årsprogrammet er udarbejdet i overensstemmelse med Mo
derniseringsstyrelsens principper og vejledninger for styring. Moderniseringsstyrelsens nye vej
ledning “Strategisk styring med resultater i fokus” er ikke implementeret, men har dannet inspi
ration inden for enkelte områder. Der vil fortsat være nøje sammenhæng mellem den faglige
styring i bl.a. resultatkontrakten og den økonomiske styring i bl.a. Finansloven.
I 2015 danner den nyimplementerede virksomhedsmodel grundlag for opstillingen af Hjemme
værnets rammer på finansloven. Dette har betydet udarbejdelse af en ny opgavekontoplan til at
sikre sammenhæng mellem aktiviteterne og økonomien i forhold til de nye strategiske spor. Den
endelige transformation af styringsdokumentregimet implementeres i form af Finanslov og resul
tatkontrakt for 2015.

Hovedformål 0. Hjælpefunktioner og generel 1. Beredskab
ledelse og administration

økonomi 63,0 mio. 447,1 mio.
Centrale mål 6 13

Skemaet viser koblingen mellem de enkelte konti på Finansloven og Hjemmeværnets styringsre
gime med centrale mål.

8. KONTRAKTPERIODE OG RAPPORTERING
Der afrapporteres på kontraktens målopfyldelse til departementet i forbindelse med udarbejdel
se af årsrapporten. Afrapportering vil følge den anførte vejledning herfor. Der udarbejdes ligele
des kvartalsvis ledelsesinformation samt en skriftlig midtvejsrapport til departementet i hvert
kontraktår.
Budgetanalysen og implementering af forsvarsforliget er ikke endeligt på plads ved underskrift
af resultatkontrakten 2015. Parterne kan åbne kontrakten for genforhandling, såfremt vilkårene
for Hjemmeværnskommandoens samlede virke forandres væsentligt.

Resultatkontrakten for 2013-2017/2015 udgaven træder i kraft 1. januar 2015.

9. PÅTEGNING

Underskrïfter.

København, den 12. december 2014. København, den december 2014.

Hj meværnskommandoen: Forsva rsministe;iet:

/ F(Winkler Bjarne Laustsen Lars Findsen

7 generalmajor Kommitteret for Hjemmeværnet Departementschef
Chef for Hjem meværnet
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