
HJEMMEVÆRNSSOLDATER SØGES TIL INTERNATIONAL OPGAVE 
 
Er du i god fysisk form og en robust og erfaren soldat, der er uddannet i adgangskontrol og be-
vogtning?  

Vil du gerne være med til at bevogte en lejr i Mali i rammen af FN? 

Kan du sige ja til ovennævnte, vil vi gerne høre mere om dig. 
 
OPGAVEN 
Hjemmeværnet er af Værnsfælles Forsvarskommando blevet anmodet om at støtte Flyvevåbnets 
C130J-detachement, som skal udsendes til FN-missionen MINUSMA til Mali i perioden maj til no-
vember 2017.  

Støtten består i en bevogtningssektion à 12 soldater, hvor føreren udpeges blandt Hjemmevær-
nets faste personel. De resterende 11 soldater skal rekrutteres blandt reservestyrken herunder de 
frivillige.  

Den samlede udsendelse vil blive delt i to perioder. Således uddannes og udsendes to hold à godt 
tre måneder. Hjemmeværnet skal derfor samlet bruge 20 menige og to befalingsmænd fra den 
frivillige struktur.  

Uddannelsen forud for udsendelsen, selve udsendelsen og afviklingsperioden vil være på en tids-
bestemt kontrakt ved Flyvevåbnet.  

Opgaven under udsendelsen vil være bevogtning af Camp Midgaard/Bifrost, hvor bl.a. det danske 
C130J-detachement vil have base. Herudover vil der være kørselsopgaver af administrativ karak-
ter. 

Det forventes, at missionsforberedende uddannelse for begge hold gennemføres i uge 10-14 2017.  

FORUDSÆTNINGER FOR DELTAGELSE 
Du skal kunne håndtere flg. basale krav: 

 Forsvarets fysiske test, niveau 2 
 Helbreds- og tandlægegodkendt 
 Sikkerhedsgodkendes til hemmeligt 
 

Du skal have følgende opdaterede kvalifikationer forud for den missionsforberedende uddannelse: 
Grundlæggende uddannelse: 

 GRU VB M/95 
 Førstehjælp 
 LPU komplet 
 B-kørekort 
 Gode engelskkundskaber 
 
Enhedsuddannelse: 

 Kampeksercits og formationer 
 Forskydning og egensikring 
 Kamp fra stilling 1 (nærforsvar) 
 Bevogtning fred – alm/særlig hjælp 
 Bevogtning krig – civil/militær objekt 

 
 



INFORMATIONSAFTEN 
Der vil blive gennemført informationsaftener således: 

4. januar: Skalstrup, kl. 19.00 

10. januar: Fredericia, kl. 19.00 

11. januar: Skive, kl. 19.00 

Afhængig af antal interesserede fra Bornholm vil der muligvis også blive afholdt en informationsaf-
ten på Bornholm.  

AFPRØVNING 
Afprøvningsweekenden er som udgangspunkt obligatorisk og gennemføres forventeligt den 27.-29. 
januar 2017 i Fredericia. Der vil være mulighed for overnatning på Ryes Kaserne ved nærmere 
aftale. Nærmere information vil tilgå på informationsaftenerne.  

Tilmelding til SSG Finn Højland på telefon 2124 5011 eller på mail trfs-udd04@mil.dk. 

LØN OG ANSÆTTELSE 
Din deltagelse i opgaven er opdelt i to perioder; før og efter den 6. marts 2017.  
 
Før 6. marts 2017 
Aktiviteter, der gennemføres forud for missionsorienteret uddannelse, honoreres med hjemme-
værnsydelser, herunder mulighed for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste, eller for reserveperso-
nel, indkommandering.  
Aktiviteterne er: 

- Informationsaften 
- Afprøvningsweekend 
- Læge- og tandlægeundersøgelse 

 
Fra 6. marts 2017  
Som frivillig hjemmeværnssoldat eller personel af reserven vil du blive ansat på tidsbestemt kon-
trakt. De foreløbige kontraktperioder er: 
 
Hold 1: 6. marts til 13. august 2017 (Foreløbig deployering: Medio april 2017) 
Hold 2: 6. marts til 9. april 2017 og 17. juli til 12. november (Foreløbig deployering: Ultimo juli 
2017) 
 
Bevogtningssektionen vil bestå af personel med graderne konstabel og sergent, og lønindplacering 
sker med baggrund i stilling samt dine kvalifikationer og kompetencer. 
 
Under den missionsforberedende uddannelse og til udsendelsesdagen vil du blive ansat på tjene-
sterejsevilkår. Det betyder bl.a., at du kan oppebære time- og dagpenge efter gældende regler, og 
at du optjener merarbejde ved tjeneste ud over normal arbejdstid (37 timer pr. uge). Optjente 
timer afspadseres, og evt. ikke afviklet merarbejde udbetales i forbindelse med kontraktophør. Der 
optjenes natpenge, weekendtillæg samt § 15-frihed efter gældende regler. 

Under udsendelsen til Mali er du udsendt på INTOPS-vilkår, og du vil derfor modtage et skattefrit 
udetillæg samt et FN-tillæg jfr. gældende bestemmelsesgrundlag. Tillæggets størrelse afhænger af 
din grad under udsendelsen. 
 



FN tillægget dækker bl.a. merarbejde (overarbejde). For arbejde på lørdage, søndage og helligda-
ge optjenes der 2/7-dage, der afvikles i forbindelse med orlov. Ikke afviklede 2/7-dage udbetales 
efter hjemkomst. 
 

Eksempler på månedsløn og tillæg under udsendelse (INTOPS) kan ses på dette link på Forsvars-
ministeriets hjemmeside: 
 
http://www.fmn.dk/videnom/Pages/Loeniforsvaret.aspx 
 
FORSIKRINGSFORHOLD 
Du er omfattet af lov om arbejdsskadeforsikring og Europæiske Rejseforsikring. Under udsendel-
sen er du omfattet af særlige forsikringsforhold gældende for INTOPS. 
 
KRAV PÅ ORLOV FRA NUVÆRENDE ARBEJDSGIVER 
Du er omfattet af ”Lov om værnepligtsorlov og om orlov ved Forsvarets udsendelse af lønmodta-
gere til udlandet”. Loven beskriver lønmodtageres krav på orlov i forbindelse med deltagelse i in-
ternationale opgaver.  
 
KONTRAKTINDGÅELSE 
Som beskrevet tidligere vil ansættelse ske på tidsbestemt kontrakt. Ansættelse gennemføres ved 
Landsdelsregion Vest foranstaltning i samarbejde med Forsvarsministeriets Personalestyrelse og 
Flyvevåbnet. 
 
VIL DU VIDE MERE Har du fået lyst til at høre mere om opgaven, er du velkommen til at kontak-
te SSG Finn Højland på telefon 2124 5011 eller på mail trfs-udd04@mil.dk. 

  
 

http://www.fmn.dk/videnom/Pages/Loeniforsvaret.aspx

