Hjemmeværnets Årsprogram 2019
Opgaver og mål
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Hovedopgave: 0. Hjemmeværnet, generelt
Kerneopgave:
Ydelse:

HJ0 Chefvurdering

HJ0.1 Chefvurdering
Målsætning
Med udgangspunkt i årsprogrammet skal cheferne for
Hjemmeværnsstaben, landsdelsregionerne, værnsgrenene og
Hjemmeværnsskolen løbende redegøre for respektive myndigheders
samlede drift og udvikling i relevante fora.
Fokus skal være rettet mod bl.a. belastningsniveauet ved myndigheden i
relation til løsning af pålagte opgaver samt myndighedens kapacitet og
uddannelsesniveau, herunder hvorvidt myndigheden vil være i stand til at
løse yderligere opgaver.

Key Performance Indicator
Redegørelser fra myndighederne gives som udgangspunkt
mundtligt på driftsstyringsmøder og i andre relevante fora.
Sagsbehandlende afdeling i Hjemmeværnsstaben udarbejder
skriftlige chefvurderinger for hver enkelt ydelse i
Hjemmeværnets ydelseshierarki.

På baggrund af disse løbende tilbagemeldinger udarbejder
Hjemmeværnsstaben skriftlige chefvurderinger for de enkelte ydelser i
Hjemmeværnets ydelseshierarki.
Beregningsmodel
De skriftlige chefvurderinger udarbejdes jf. standardrapporteringsskabelon for chefvurderinger.
Forventning til målet i de kommende år:
Nuværende opgaver forventes videreført.
LRGNV mål
KAMI:

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

HVS mål

HJS mål

KAMI tekst:
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Hovedopgave: 1. Opstilling
Kerneopgave: 1.0 Opstilling, generelt
Ydelse:

HJ1 Opstilling, generelt

HJ1.1 Aktivstyrken
Målsætning
Det er målet, at Hjemmeværnet gennem fastholdelse og rekruttering
kontinuerligt sikrer tilgang af nye medlemmer til Hjemmeværnets aktive
styrke.
For at nå målet iværksætter Hjemmeværnskommandoen en
fastholdelses- og rekrutteringsstrategi inden for Hjemmeværnets samlede
struktur. Implementeringen skal sikre en fremtidig øget tilgang til
Hjemmeværnets aktive styrke, således at Hjemmeværnets robusthed
øges i relation til opgaveløsningen, herunder varetagelsen af nye
forligsbeskrevne opgaver.

Key Performance Indicator
Aktivstyrken – medlemstallet ved Hjemmeværnet øges ift.
Ultimo 2018 med 2 %:
Opfyldt: Aktivstyrken øges med minimum 2 %.
Delvist opfyldt: Aktivstyrken skal minimum fastholdes.
Ikke opfyldt: Aktivstyrken falder.

Beregningsmodel
Opgøres som antal medarbejdere i medarbejdergruppe F, der er enkadreret i en stilling i den aktive struktur.
Forventning til målet i de kommende år:
Den kommende analyse af Hjemmeværnets kapaciteter (i regi af Arbejdsgruppe Opstillingsgrundlag) kan medføre ændringer til opstillingskravet.
LRGNV mål
KAMI:

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

KAMI tekst:

6601

HVS mål

HJS mål

Opreth. Indsæt.evne, føringskapacitet

HJ1.2 Tilgang - ekstern
Målsætning
For at underbygge målet om en øget tilgang til Hjemmeværnets aktive
styrke er det nødvendigt med en ekstern tilgang af nyt personel til
Hjemmeværnet.

Key Performance Indicator
Ekstern hvervning:
Opfyldt: Minimum 900 kontrakter.
Delvist opfyldt: Mindst 750 kontrakter.
Ikke opfyldt: Færre end 750 kontrakter.

Det er målet, at Hjemmeværnets myndigheder i 2019 samlet eksternt
hverver 1000 soldater fordelt som følger:
LRGNE: 290 soldater
LRGNV: 470 soldater
MHV: 150 soldater
FHV: 90 soldater

Beregningsmodel
Der måles på tilgået personel med en første tiltrædelsesdato i kalenderåret, samt på personel, der tidligere har været medlem.
Tilfredsstillende målopfyldelse er, når der tegnes 90 % af det krævede antal kontrakter.

Forventning til målet i de kommende år:
Målet forventes videreført.
Projektarbejde ved Hjemmeværnskommandoen vedr. fastholdelse og rekruttering kan betyde justeringer eller ændringer i målparametrene for
området.
LRGNV mål
KAMI:

6601

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

KAMI tekst:

HVS mål

HJS mål

Opreth. Indsæt.evne, føringskapacitet
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Kerneopgave: 1.0 Opstilling, generelt
HJ1.3 Tilgang - genaktivering af reserven.
Målsætning
For at underbygge målet om en øget tilgang til Hjemmeværnets aktive
styrke ønsker Hjemmeværnskommandoen en øget fokus på genaktivering
af personel fra Hjemmeværnets reserve.

Key Performance Indicator
Genaktivering:
Opfyldt: Minimum 450 soldater genaktiveret fra reserven.
Delvist opfyldt: Mindst 375 genaktiverede.
Ikke opfyldt: Færre end 375 genaktiverede.

Det er således målet, at Hjemmeværnets myndigheder i 2019 samlet
genaktivere 500 soldater fra reserven fordelt som følger:
LRGNE: 145 soldater
LRGNV: 235 soldater
MHV: 75 soldater
FHV: 45 soldater
Beregningsmodel
Der måles på soldater, der er overflyttet fra reservestyrken til Hjemmeværnets aktive styrke ved udgangen af 2019. Målingen tager udgangspunkt
i antallet af medlemmer i den aktive styrke primo året og resultatkravet fordeles mellem Hjemmeværnets myndigheder ift. styrketallet i den
aktive styrke ultimo 2018.
Tilfredsstillende målopfyldelse er, når der genaktiveres 90 % af det krævede antal soldater.
Forventning til målet i de kommende år:
Målet forventes videreført.
Projektarbejdet ved Hjemmeværnskommandoen vedr. fastholdelse og rekruttering kan betyde justeringer eller ændringer i målparametrene for
området.
LRGNV mål
KAMI:

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

KAMI tekst:

6601

HVS mål

HJS mål

Opreth. Indsæt.evne, føringskapacitet

HJ1.4 24 timers funktionsrelateret tjeneste
Målsætning
Hjemmeværnskommandoen ønsker, at fastholde den enkelte frivillige i
den aktive struktur, så Hjemmeværnet samlet set forbliver en troværdig
militær organisation, der kan løse pålagte opgaver.

Key Performance Indicator
Aktivstyrkens størrelse:
Opfyldt: Mindst 95 % fastholdes.
Delvist opfyldt: Mindst 90 % fastholdes.
Ikke opfyldt: Under 90 % fastholdes.

Det pålægges derfor Hjemmeværnets myndigheder at arbejde for en
afgang fra aktivstyrken på højst 5 % som følge af manglende
funktionsrelateret tjeneste.
Beregningsmodel
Målingen tager udgangspunkt i antallet af medlemmer (med LPU4) i den aktive styrke primo året, der ikke ultimo året skal overføres til reserven
grundet manglende funktionsrelateret tjeneste.
Målingen sæsonkorrigeres i forhold til den ”normale” aktivitetsfordeling i værnsgrenen.
Forventning til målet i de kommende år:
Målet forventes fastholdt.
Projektarbejdet ved Hjemmeværnskommandoen vedr. fastholdelse og rekruttering kan betyde justeringer eller ændringer i målparametrene for
området.
LRGNV mål
KAMI:

6601

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

KAMI tekst:

HVS mål

HJS mål

Opreth. Indsæt.evne, føringskapacitet
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Kerneopgave: 1.0 Opstilling, generelt
HJ1.5 PSN-R
Målsætning
Hjemmeværnsstaben forestår via partnerelement ved Forsvarets
Personalestyrelse den overordnede personelforvaltning ved
Hjemmeværnet.

Key Performance Indicator
Bemanding – personel af reserven (jf. notat for ny struktur):
Opfyldt: Bemandingsprocent på minimum 50.
Delvist opfyldt: Bemandingsprocent på minimum 30.
Ikke opfyldt: Bemandingsprocent lavere end 30.

Hjemmeværnets myndigheder skal sikre bemanding af strukturen for
personel af reserven jf. ny struktur af 1. juli 2017.
Beregningsmodel
Beregningen gennemføres som følger:
Antal personer i stillinger kategoriseret som PSN-R/Antal stillinger kategoriseret som PSN-R.
Forventning til målet i de kommende år:
Strukturen for personel af reserven ved Hjemmeværnet indgår med baggrund i forligsinitiativ vedr. Totalforsvarsstyrken i en analyse for den
fremtidige struktur. Arbejdet fortsættes i 2019 og frem til implementering.
LRGNV mål
KAMI:

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

KAMI tekst:

6601

HVS mål

HJS mål

Opreth. Indsæt.evne, føringskapacitet

HJ1.6 Underafdelingsinspektion
Målsætning
Landsdelsregioner og værnsgrene har ansvaret for, at der gennemføres
uddannelseskontrol- og inspektionsvirksomhed ved underlagte
kapaciteter og enheder jf. koncept for underafdelingsinspektioner.

Key Performance Indicator
Inspektionsvirksomhed – underafdelingsniveau:
Opfyldt: Alle underafdelinger inspiceres inden for en 3-årig
cyklus.
Ikke opfyldt: Der gennemføres ikke inspektion af alle
underafdelinger inden for en 3-årig cyklus.

Beregningsmodel
Manuelt opgjort statistik.
Forventning til målet i de kommende år:
Nuværende opgaver forventes videreført.
LRGNV mål
KAMI:

6601

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

KAMI tekst:

HVS mål

HJS mål

Opreth. Indsæt.evne, føringskapacitet
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Kerneopgave: 1.0 Opstilling, generelt
HJ1.7 Generelle militære sikkerhedseftersyn
Målsætning
Hjemmeværnets myndigheder og enheder skal jf. FKOBST 358-1, kapitel 9
i en 3-årig cyklus gennemfører et generelt militært sikkerhedseftersyn af
underlagte enheder (inklusiv underafdelinger).

Key Performance Indicator
Generelle militære sikkerhedseftersyn:
Opfyldt: De anførte rapporteringer gennemføres rettidigt.
Ikke opfyldt: De anførte rapporteringer gennemføres ikke
rettidigt.
Tidsplan for eftersyn.
Myndighedens planlagte eftersyn for perioden 2019-2021 med
underlagte enheder (inklusive underafdelinger) skal være
sendt frem til Hjemmeværnskommandoen 30 SEP 2019
(2020 skal være datofastlagt, øvrige kvartalsgengivet).
Årsoversigt.
Årsoversigten (inkl. bilag) skal være
Hjemmeværnskommandoen i hænde ONS 08 JAN 2020.

Beregningsmodel
Afrapportering.
Hjemmeværnets myndigheder skal jf. FKOBST 358-1, kapitel 9 fremsende årsoversigt 2020, udvisende myndighedens sikkerhedstilstand 2019.
Landsdelsregioner vedlægger:
underlagte distrikters årsoversigt som uredigeret bilag til egen årsoversigt.
en liste med underafdelingseftersyn. Ikke gennemførte eftersyn skal afvigeforklares.
Forventning til målet i de kommende år:
Nuværende opgaver forventes videreført.
LRGNV mål
KAMI:

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

KAMI tekst:

6601

HVS mål

HJS mål

Opreth. Indsæt.evne, føringskapacitet

HJ1.8 K7 vagttjeneste
Målsætning
Landsdelsregioner og værnsgrene skal sikre, at flest mulige soldater i den
aktive struktur årligt gennemfører kontrolskydning K7, vagttjeneste. Der
fokuseres på, at personel i enheder ud over kommando-/støtteenheder
gennemfører skydningen.

Key Performance Indicator
Gennemførelse af kontrolskydning K7, vagttjeneste:
Opfyldt: Minimum 50 % i den aktive styrke har gennemført
kontrolskydning K7, vagttjeneste.
Delvist opfyldt: minimum 40 % har gennemført K7.
Ikke opfyldt: Færre end 40 % har gennemført K7.

Beregningsmodel
Opgøres som antal medarbejdere i den aktive struktur med Q 1652389 og LPU 2 (Q1717158)
Forventning til målet i de kommende år:
Den kommende analyse af Hjemmeværnets kapaciteter (i regi af Arbejdsgruppe Opstillingsgrundlag) kan medføre ændringer til kravet.
LRGNV mål
KAMI:

6601

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

KAMI tekst:

HVS mål

HJS mål

Opreth. Indsæt.evne, føringskapacitet
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Kerneopgave: 1.0 Opstilling, generelt
HJ1.9 Kontrolskydning, udleveret våben
Målsætning
Landsdelsregioner og værnsgrene skal sikre, at soldater med udleveret
våben årligt gennemfører kontrolskydning, udleveret våben for fortsat at
have våben udleveret.
Personel, der ikke gennemfører kontrolskydningen, skal have våbnet
inddraget.

Key Performance Indicator
Gennemførelse af kontrolskydning, udleveret våben:
Opfyldt: Minimum 95 % med udleveret våben gennemfører
kontrolskydningen.
Delvist opfyldt: Minimum 90 % gennemfører
kontrolskydningen.
Ikke opfyldt: Færre end 90 % gennemfører kontrolskydningen.

Beregningsmodel
Opgøres som antal medarbejdere med Q 3022963 og udleveret våben.
Forventning til målet i de kommende år:
Målet forventes videreført.
LRGNV mål
KAMI:

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

KAMI tekst:

6601

HVS mål

HJS mål

Opreth. Indsæt.evne, føringskapacitet

HJ1.10 Forsvarets Førstehjælp
Målsætning
Landsdelsregioner og værnsgrene skal sikre, at flest mulige soldater i den
aktive struktur kontinuerligt har en gyldig førstehjælpsuddannelse. Der
fokuseres på, at personel i enheder ud over kommando-/støtteenheder
har en gyldig uddannelse.

Key Performance Indicator
Førstehjælpsuddannelse aktivt personel:
Opfyldt: Minimum 50 % i den aktive styrke har gyldig
førstehjælpskvalifikation.
Delvist opfyldt: Minimum 40 % har kvalifikationen.
Ikke opfyldt: Færre end 40 % har kvalifikationen.

Beregningsmodel
Opgøres som antal medarbejdere i den aktive struktur med Q 2248592 og LPU 2 (Q1717158).
Forventning til målet i de kommende år:
Målet forventes videreført.
LRGNV mål
KAMI:

6601

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

KAMI tekst:

HVS mål

HJS mål

Opreth. Indsæt.evne, føringskapacitet
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Kerneopgave: 1.0 Opstilling, generelt
HJ1.12 Trivselsmåling
Målsætning
Hjemmeværnskommandoen vil i forbindelse med udvikling og
implementering af ny fastholdelses- og rekrutteringsstrategi inden for
Hjemmeværnets samlede struktur gennemføre trivselsmålinger i
organisationen.
Undersøgelsen vil have fokus på at få fastlagt kritiske forhold for
fastholdelse og rekruttering, samt om igangsatte tiltag i forbindelse med
udviklingen af Hjemmeværnet har haft, den forventede effekt på den
frivilliges hverdag i Hjemmeværnet.
Det er planen, at målingen gennemføres som en kombination af
fokusgruppe- og nøglepersoninterviews samt spørgeskemaundersøgelser
i både den frivillige og den faste struktur i Hjemmeværnet.
Undersøgelsen planlægges gennemført i 3.- 4. kvartal 2019.

Key Performance Indicator
Kvalitativ trivselsmåling i Hjemmeværnet:
Opfyldt: Trivselsmåling er gennemført og resultater analyseret
og behandlet.
Ikke opfyldt: Der gennemføres ikke en trivselsmåling.

Beregningsmodel
Manuelt opgjort statistik.
Forventning til målet i de kommende år:
Målet forventes videreudviklet.
LRGNV mål
KAMI:

6601

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

KAMI tekst:

HVS mål

HJS mål

Opreth. Indsæt.evne, føringskapacitet

Side 8 af 67

6. februar 2019

Frigivet til internettet

Frigivet til internettet

Kerneopgave: 1.1 Opstilling af Hærhjemmeværnets operative kapaciteter
Ydelse:

HJ10 Førings-/støttekapacitet

HJ10.1 Generelle opgaver
Målsætning
Landsdelsregion Øst og Landsdelsregion Vest skal med sine stabe
varetage det operative og uddannelsesmæssige ansvar for landmilitære
styrker i Hjemmeværnet inden for eget ansvarsområde.

Key Performance Indicator
NIL

Landsdelsregionerne samarbejder med Hjemmeværnsskolen om
Hjemmeværnets uddannelse i almindelighed og støtter
Hjemmeværnsskolen i forbindelse med studie- og udviklingsvirksomhed
relateret til Hærhjemmeværnets virksomhed.
Landsdelsregionerne varetager på Hjemmeværnets vegne kontakten til
civile myndigheder og interessenter, herunder kontakten til politikredse,
lokale og regionale beredskaber samt kommuner inden for eget
ansvarsområde.
Cheferne for de to landsdelsregioner sikrer, at landsdelsregionen inden
for eget ansvarsområde opstiller og uddanner tilstrækkelige operative
kapaciteter til Hærhjemmeværnets operative struktur.
Landsdelsregionerne skal planlægge for opstillede kapaciteters
anvendelse og indsættelse og skal gennem træning og øvelsesvirksomhed
sikre kapaciteternes evner inden for operativ opgaveløsning.
Beregningsmodel
NIL
Forventning til målet i de kommende år:
Nuværende opgaver forventes videreført.
LRGNV mål
KAMI:

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

KAMI tekst:

6601

HVS mål

HJS mål

Opreth. Indsæt.evne, føringskapacitet

HJ10.5 Fagcentre, ”Hundetjeneste” og ”Rydningsassistance”
Målsætning
Landsdelsregion Vest opstiller fagcentre for områderne ”Hundetjeneste”
og ”Rydningsassistance” jf. direktiv for opstilling af fagcentre.

Key Performance Indicator
NIL

Beregningsmodel
NIL
Forventning til målet i de kommende år:
Nuværende opgaver forventes videreført.
LRGNV mål
KAMI:

6601

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

KAMI tekst:

HVS mål

HJS mål

Opreth. Indsæt.evne, føringskapacitet
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Kerneopgave: 1.1 Opstilling af Hærhjemmeværnets operative kapaciteter
HJ10.6 Fagcenter, Patruljetjeneste
Målsætning

Key Performance Indicator

Beregningsmodel
Forventning til målet i de kommende år:
Fagcenter Patruljetjeneste er nedlagt, men nuværende opgaver vedrørende erfaringsopsamling samt udvikling af området fastholdes ved
Landsdelsregion Øst.
LRGNV mål
KAMI:

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

KAMI tekst:

6601

HVS mål

HJS mål

Opreth. Indsæt.evne, føringskapacitet

HJ10.8 Myndighedsinspektion
Målsætning
Landsdelsregion Øst og Landsdelsregion Vest gennemfører som
udgangspunkt helhedsinspektion efter en 3-årig cyklus ved underlagte
distrikter.
Regionerne udarbejder fremtidig plan for inspektionsvirksomheden ved
distriktsniveauet.

Key Performance Indicator
Helhedsinspektion – distriktsniveau:
Opfyldt: Planlagte inspektioner gennemføres ved udpegede
distrikter, og der er udarbejdet en 3-årig cyklus for fremtidige
inspektioner af diskriktsniveauet.
Ikke opfyldt: Planlagte inspektioner er ikke gennemført.
Hjemmeværnsstaben støtter på anmodning
inspektionsvirksomheden på distriktsniveauet efter nærmere
aftale med den enkelte landsdelsregion.

Beregningsmodel
Manuelt opgjort statistik.
Forventning til målet i de kommende år:
Der gennemføres kontinuerligt inspektion ved to distrikter fra hver landsdelsregion årligt.
LRGNV mål
KAMI:

6601

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

KAMI tekst:

HVS mål

HJS mål

Opreth. Indsæt.evne, føringskapacitet
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Kerneopgave: 1.1 Opstilling af Hærhjemmeværnets operative kapaciteter
HJ10.9 Musik
Målsætning
Landsdelsregion Øst og Landsdelsregion Vest opstiller en musikkapacitet,
der kan deltage ved ceremonielle aktiviteter f.eks. parader,
musikarrangementer og mindehøjtideligheder.
Musikkapaciteten består samlet af seks selvstændige musik-/tamburkorps
samt fem integrerede musikdelinger.

Key Performance Indicator
Opstilling af certificerede musikkapaciteter:
Opfyldt: Landsdelsregion Øst opstiller tre musik-/tamburkorps
samt tre musikdelinger, mens Landsdelsregion Vest opstiller
tre musik-/tamburkorps samt to musikdelinger.
Delvist opfyldt: Hver region opstiller to musik-/tamburkorps
samt én musikdeling.
Ikke opfyldt: Hver region opstiller ét musik-/tamburkorps.

Kapaciteten efterlever kravet til musikvirksomheden (jf. direktiv fra
Hjemmeværnskommandoen) gennem afvikling af koncerter og
øveaktiviteter samt gennemfører en årsprøve, hvor enhedens musikalske
kvalitet og orkestrets sammensætning vurderes.
Landsdelsregionerne skal sikre en nødvendig administrativ støttestruktur
til understøttelse af kapaciteten.
Beregningsmodel
Manuelt opgjort statistik.
Forventning til målet i de kommende år:
Den kommende analyse af Hjemmeværnets kapaciteter (i regi af Arbejdsgruppe Opstillingsgrundlag) kan medføre ændringer til opstillingskravet.
LRGNV mål
KAMI:

6601

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

KAMI tekst:

HVS mål

HJS mål

Opreth. Indsæt.evne, føringskapacitet
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Kerneopgave: 1.1 Opstilling af Hærhjemmeværnets operative kapaciteter
Ydelse:

HJ11 Politikapacitet

HJ11.1 Politihjemmeværnskompagnier
Målsætning
Landsdelsregion Øst og Landsdelsregion Vest skal opstille og opretholde
en politihjemmeværnskapacitet, der kan varetage relevante
politirelaterede opgaver til støtte for Forsvarets nationale
opgavevaretagelse i rammen af militær hjælp til civile myndigheder.
Kapaciteten skal kunne efterleve det til enhver tid gældende beredskab
for Hjemmeværnet.

Key Performance Indicator
Opstilling af politikapaciteter:
Opfyldt: Minimum én politikompagnikapacitet til hver
politikreds bestående af kommandodeling samt min. to
politidelinger.
Ikke opfyldt: Der kan ikke opstilles ikke en
politikompagnikapacitet som anført til hver politikreds.
Ved opstilling af underafdeling minus (UAFD(-)) gælder særlige
retningslinjer jf. HJVBST 272-001.

Kapaciteten består af minimum ét politikompagni pr. politikreds, hvor
personellet er uddannet til løsning af politirelaterede opgaver jf.
opgavekatalog for bistand til politiet uden politimæssige beføjelser eller
bistand til politiet med politimæssige beføjelser.
Hvert politihjemmeværnskompagni opstiller en kommandodeling og
minimum to politidelinger.
Landsdelsregionerne skal gennem kontinuerlig monitering af
opstillingssituationen for de operative kapaciteter iværksætte
nødvendige tiltag til sikring af målopfyldelse.
Beregningsmodel
Opgørelsen sker distriktsvis i sammenstillede politikompagnier.

En sammenstillet politikompagnikapacitet består af en kommandodeling samt to politidelinger, der er 100 % bemandet.
Landsdelsregionerne skal løbende vurdere om kapaciteten har et generelt uddannelses- og træningsniveau, så normalt forekommende opgaver
kan imødekommes inden for beredskabskravet i eg ansvarsområde.
Bemanding:
Antal personer enkadreret i politidelinger, der ikke er dedikeret til andre opgaver.
Uddannelse:
Landsdelregionerne skal vurdere om kapacitetens uddannelsesniveau fagligt er tilstrækkeligt.
Materiel:
NIL
Forventning til målet i de kommende år:
Den kommende analyse af Hjemmeværnets kapaciteter (i regi af Arbejdsgruppe Opstillingsgrundlag) kan medføre ændringer til opstillingskravet.
LRGNV mål
KAMI:

6607

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

KAMI tekst:

HVS mål

HJS mål

Opreth. Indsæt.evne, politikapacitet
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Kerneopgave: 1.1 Opstilling af Hærhjemmeværnets operative kapaciteter
Ydelse:

HJ12 Bevogtningskapacitet (Hærhjemmeværnet)

HJ12.1 Bevogtningskompagnier
Målsætning
Landsdelsregion Øst og Landsdelsregion Vest skal opstille og opretholde
en bevogtningskapacitet, der kan varetage relevante bevogtnings- og
sikringsopgaver til støtte for Forsvarets nationale og/eller internationale
opgavevaretagelse samt øvrige sektoransvarlige myndigheder i
samfundets samlede beredskab. Kapaciteten skal kunne efterleve det til
enhver tid gældende beredskab for Hjemmeværnet.
Kapaciteten består af bevogtningskompagnier og
virksomhedshjemmeværnskompagnier, hvor personellet er uddannet til
løsning af bevogtnings- og sikringsopgaver ved militære og civile
installationer samt til overvågningsopgaver.

Key Performance Indicator
Opstilling af bevogtningskapaciteter (HHV):
Opfyldt: Opstillede bevogtnings- og
virksomhedshjemmeværnskapaciteter består af en
kommandodeling samt minimum to delinger, hvoraf minimum
én er en bevogtningsdeling, ved
virksomhedshjemmeværnskompagnier dog minimum to
bevogtningsdelinger.
Ikke opfyldt: Opstillede bevogtnings- og
virksomhedshjemmeværnskapaciteter efterlever ikke kravet til
opstilling.

Hvert bevogtnings- eller virksomhedshjemmeværnskompagni opstiller en
kommandodeling samt minimum to delinger, hvoraf mindst den ene skal
være en bevogtningsdeling, ved virksomhedshjemmeværnskompagnier
dog minimum to bevogtningsdelinger.
Landsdelsregionerne skal gennem kontinuerlig monitering af
opstillingssituationen for de operative kapaciteter iværksætte
nødvendige tiltag til sikring af målopfyldelse,
Ved opstilling af underafdeling minus (UAFD(-)) gælder særlige
retningslinjer jf. HJVBST 272-001. Flere
virksomhedshjemmeværnskompagnier har kun én bevogtningsdeling og
har derfor status af UAFD(-). Hjemmeværnskommandoen ønsker ind til
videre disse enheder opretholdt.
Beregningsmodel
Opgørelsen sker i sammenstillede kompagnier.
En sammenstillet bevogtningskompagnikapacitet består af en kommandodeling samt minimum to operative delinger, der er 100% bemandet.
Landsdelsregionerne skal løbende vurdere om kapaciteten har et generelt uddannelses- og træningsniveau, så normalt forekommende opgaver
kan imødekommes indenfor beredskabskravet i eget ansvarsområde.
Bemanding:
Antal personer enkadreret i bevogtningsdelinger, der ikke er dedikeret til andre opgaver.
Uddannelse:
Landsdelregionerne skal vurdere om kapacitetens uddannelsesniveau fagligt er tilstrækkeligt.
Materiel:
NIL
Forventning til målet i de kommende år:
Den kommende analyse af Hjemmeværnets kapaciteter (i regi af Arbejdsgruppe Opstillingsgrundlag) kan medføre ændringer til opstillingskravet.
LRGNV mål
KAMI:

6608

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

KAMI tekst:

HVS mål

HJS mål

Opreth. Indsæt.evne, bevogtningskap.
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Kerneopgave: 1.1 Opstilling af Hærhjemmeværnets operative kapaciteter
HJ12.2 Hjemmeværnets beredskabsstyrke
Målsætning
Landsdelsregion Øst og Landsdelsregion Vest skal opstille dele af
personellet til Hjemmeværnets beredskabsstyrke, som skal kunne
indsættes i hele Danmark til støtte for Forsvaret og øvrige
sektoransvarlige myndigheder i samfundets samlede beredskab som et
element i den nationale krisestyring. Kapaciteten skal kunne efterleve det
til enhver tid gældende beredskab for Hjemmeværnet.
Målet for 2019 er en stigning på 10 % i antallet af soldater, som indgår i
Beredskabsstyrken i forhold til målet for 2018. Kapaciteten skal således
ultimo 2019 samlet bestå af minimum 1.650 certificerede soldater.

Key Performance Indicator
Opstilling af beredskabsstyrke:
Opfyldt: Hver landsdelsregion opstiller minimum 770
certificerede og indsatsparate soldater til Hjemmeværnets
beredskabsstyrke.
Delvist opfyldt: Hver landsdelsregion opstiller minimum 660
certificerede soldater.
Ikke opfyldt: Der opstilles ikke minimum 660 certificerede
soldater ved hver region.

Landsdelsregionerne skal gennem kontinuerlig monitering af
opstillingssituationen for kapaciteten iværksætte nødvendige tiltag til
sikring af målopfyldelse.
Beregningsmodel
Beredskabsstyrken opgøres som antallet af personer i den aktive styrke med Q (3698482).
Forventning til målet i de kommende år:
Den fortsatte udvikling af Hjemmeværnets Beredskabsstyrke behandles i regi af Arbejdsgruppe Hjemmeværnets Fremtidige Opgaver.
Målet for 2019 (1.650 soldater) forventes at være det fremtidige mål for styrkens størrelse. Det forventes dog, at der skal ses på muligheden for at
opstille styrken i organisatoriske enheder.
LRGNV mål
KAMI:

6608

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

KAMI tekst:

HVS mål

HJS mål

Opreth. Indsæt.evne, bevogtningskap.
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Kerneopgave: 1.1 Opstilling af Hærhjemmeværnets operative kapaciteter
Ydelse:

HJ13 Infanteri- og motoriseret overvågningskapacitet.

HJ13.1 Infanteri
Målsætning
Landsdelsregion Vest og Landsdelsregion Øst skal opstille og opretholde
en infanterikapacitet bestående af infanterienheder, der kan varetage
løsningen af landmilitære opgaver til støtte for Forsvarets nationale
og/eller internationale opgavevaretagelse samt øvrige sektoransvarlige
myndigheder i samfundets samlede beredskab. Kapaciteten skal kunne
efterleve det til enhver tid gældende beredskab for Hjemmeværnet.
Kapaciteten består af infanteridelinger, hvor personellet er uddannet til
løsning af landmilitære opgaver herunder kampopgaver, bevogtnings- og
sikringsopgaver ved militære og civile installationer samt til
overvågningsopgaver.

Key Performance Indicator
Opstilling af infanterikapacitet med operativ status:
Opfyldt: Landsdelsregion Øst opstiller minimum seks
infanteridelinger og Landsdelsregion Vest opstiller minimum
12 infanteridelinger.
Delvist opfyldt: Landsdelsregion Øst opstiller minimum fem
infanteridelinger og Landsdelsregion Vest opstiller minimum
10 infanteridelinger.
Ikke opfyldt: Landsdelsregion Øst opstiller færre end fire
infanteridelinger eller Landsdelsregion Vest opstiller færre end
10 infanteridelinger.

Landsdelsregionerne opstiller kontinuerligt en infanterikapacitet
bestående af minimum 18 infanteridelinger med operativ status.
Landsdelsregionerne skal sikre en nødvendig taktisk støttestruktur til
understøttelse af kapaciteten.
Landsdelsregionerne skal gennem kontinuerlig monitering af
opstillingssituationen for de operative kapaciteter iværksætte
nødvendige tiltag til sikring af målopfyldelse.
Beregningsmodel
Beregning af kapacitetstørrelsen: Minimum antal sammenstillede delingsværdier beregnet ud fra bemanding, uddannelse og materiel.
Bemanding:
En delingsværdi består af 33 mand.
Uddannelse:
Én delingsfører (DF), Q (1662592)
Tre gruppefører (GF), Q (1662597)
Materiel:
Tre LSV/LMG, materielnr. 1005219135019 eller 1005016282389
Tre DYKN, materielnr. 1015221230971
Tre GRK, materielnr. 1010219205339
Enhedernes operative status vurderes af opstillende myndighed ud fra en samlet faglig vurdering af den enkelte enheds bemanding,
uddannelsesniveau, materielstatus samt operative formåen (øvelser, træning og/eller indsatser).

Forventning til målet i de kommende år:
Kapaciteten forventes kontinuerligt opstillet.
Den kommende analyse af Hjemmeværnets kapaciteter (i regi af Arbejdsgruppe Opstillingsgrundlag) kan medføre ændringer til opstillingskravet.
LRGNV mål
KAMI:

6602

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

KAMI tekst:

HVS mål

HJS mål

Opreth. Indsæt.evne, kampkapacitet
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HJ13.2 Motoriseret overvågning
Målsætning
Landsdelsregion Vest og Landsdelsregion Øst skal opstille og opretholde
en motoriseret overvågningskapacitet bestående af motoriserede
overvågningsenheder, der kan varetage løsningen af landmilitære
opgaver til støtte for Forsvarets nationale og/eller internationale
opgavevaretagelse samt øvrige sektoransvarlige myndigheder i
samfundets samlede beredskab. Kapaciteten skal kunne efterleve det til
enhver tid gældende beredskab for Hjemmeværnet.
Kapaciteten består af motoriserede overvågningsdelinger, hvor
personellet er uddannet til løsning af landmilitære opgaver herunder
overvågningsopgaver, vej- og områdepatruljering, kamp fra stilling samt
eskortekørsel.

Key Performance Indicator
Opstilling af motoriseret overvågningskapacitet med operativ
status:
Opfyldt: Landsdelsregion Øst opstiller tre motoriserede
overvågningsdelinger og Landsdelsregion Vest fem
motoriserede overvågningsdelinger.
Delvist opfyldt: Landsdelsregion Øst opstiller minimum to
motoriserede overvågningsdelinger og Landsdelsregion Vest
opstiller minimum fire motoriserede overvågningsdelinger.
Ikke opfyldt: Landsdelsregion Øst opstiller én eller ingen
motoriserede overvågningsdelinger eller Landsdelsregion Vest
opstiller færre end fire motoriserede overvågningsdelinger.

Landsdelsregionerne opstiller kontinuerligt en motoriseret
overvågningskapacitet bestående af minimum otte motoriserede
overvågningsdelinger med operativ status.
Landsdelsregionerne skal sikre en nødvendig taktisk støttestruktur til
understøttelse af kapaciteten.
Landsdelsregionerne skal gennem kontinuerlig monitering af
opstillingssituationen for de operative kapaciteter iværksætte
nødvendige tiltag til sikring af målopfyldelse.
Beregningsmodel
Beregning af kapacitetstørrelsen: Minimum antal sammenstillede delingsværdier beregnet ud fra bemanding, uddannelse og materiel.
Bemanding:
En delingsværdi består af 22 mand.
Uddannelse:
Én delingsfører (DF), Q (1638803)
Tre gruppefører (GF), Q (1638814)
Materiel:
Seks LMG, materielnr. 1005121396145 eller 1005226118939
Tre DYKN, materielnr. 1015221230971
Tre GRK, materielnr. 1010219205339
Enhedernes operative status vurderes af opstillende myndighed ud fra en samlet faglig vurdering af den enkelte enheds bemanding,
uddannelsesniveau, materielstatus samt operative formåen (øvelser, træning og/eller indsatser).
Forventning til målet i de kommende år:
Kapaciteten forventes kontinuerligt opstillet.
Den kommende analyse af Hjemmeværnets kapaciteter (i regi af Arbejdsgruppe Opstillingsgrundlag) kan medføre ændringer til opstillingskravet.
LRGNV mål
KAMI:

6602

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

KAMI tekst:

HVS mål

HJS mål

Opreth. Indsæt.evne, kampkapacitet
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Ydelse:

HJ14 Specialistkapacitet

HJ14.1 Rydningsassistenter
Målsætning
Landsdelsregion Øst og Landsdelsregion Vest skal opstille og opretholde
en rydningskapacitet, som kan indgå i Forsvarets rydningsberedskab med
uddannede rydningsassistenter, der på anmodning kan støtte
Ingeniørregimentet ved rydningsopgaver inden for den enkelte regions
ansvarsområde. Kapaciteten skal kunne efterleve det til enhver tid
gældende beredskab for Hjemmeværnet.

Key Performance Indicator
Opstilling af rydningskapacitet (ni hold):
Opfyldt: Alle rydningshold består af minimum seks mand.
Delvist opfyldt: Alle rydningshold består af minimum fire
mand.
Ikke opfyldt: Et eller flere rydningshold har færre end fire
mand.

Kapaciteten består samlet af ni rydningsassistenthold (fordelt med fire
hold ved Landsdelsregion Øst og fem ved Landsdelsregion Vest) hver med
otte mand.
Landsdelsregionerne skal sikre, at hvert hold råder over ét køretøj med
nødvendigt rydningsmateriel,
Landsdelsregionerne skal sikre, at der udarbejdes vagtturnus, som sikrer
en kontinuerlig bemandet vagt på to mand for hvert af de ni
rydningsassistenthold på døgnbasis 365 dage årligt. (Der gennemføres i
perioden juni 2018 - juni 2019 en forsøgsordning med sæsonbetinget
reduceret bemanding - forsøgsordningen evalueres efterfølgende).
Beregningsmodel
Manuelt opgjort statistik.
Forventning til målet i de kommende år:
Kapaciteten forventes kontinuerligt opstillet.
LRGNV mål
KAMI:

6609

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

KAMI tekst:

HVS mål

HJS mål

Opreth. Indsæt.evne, særlige kapaciteter
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Ydelse:

HJ15 Patruljekapacitet

HJ15.1 Patrulje
Målsætning
Landsdelsregion Øst og Landsdelsregion Vest skal opstille og opretholde
en patruljekapacitet bestående af patruljeenheder, der kan varetage
løsningen af landmilitære opgaver til støtte for Forsvarets nationale
og/eller internationale opgavevaretagelse samt øvrige sektoransvarlige
myndigheder i samfundets samlede beredskab. Kapaciteten skal kunne
efterleve det til enhver tid gældende beredskab for Hjemmeværnet.
Kapaciteten består af en patruljekapacitet, hvor personellet er uddannet
til løsning af observations-, overvågnings- og sikringsopgaver samt mindre
offensive operationer.

Key Performance Indicator
Opstilling af patruljekapaciteter:
Opfyldt: Hver landsdelsregion opstiller kontinuerligt seks
patruljedelinger og Landsdelsregion Øst opstiller tillige
Hjemmeværnskompagni Særlig Støtte og Rekognoscering.
Delvist opfyldt: Hver Landsdelsregion opstiller minimum fire
patruljedelinger, og Landsdelsregion Øst opstiller tillige
Hjemmeværnskompagni Særlig Støtte og Rekognoscering.
Ikke opfyldt: Hver Landsdelsregionen opstiller færre end fire
patruljedelinger.

Landsdelsregionerne opstiller kontinuerligt en samlet patruljekapacitet på
12 patruljedelinger,
Landsdelsregion Øst opstiller endvidere kontinuerligt
Hjemmeværnskompagni Særlig Støtte og Rekognoscering (SSR).
Landsdelsregionerne skal sikre en nødvendig taktisk støttestruktur til
understøttelse af kapaciteten.
Landsdelsregionerne skal gennem kontinuerlig monitering af
opstillingssituationen for de operative kapaciteter iværksætte
nødvendige tiltag til sikring af målopfyldelse.
Beregningsmodel
Opgørelsen sker distriktsvis i enkadrerede enheder.
Bemanding:
Der måles på en bemandingsgrad på mindst 70 % for delingen.
Uddannelse:
Mindst 70 % af førerstillingerne er bemandet med føreruddannet personel.
Delingen kan udføre almindeligt forekommende patruljetjeneste.
Materiel:
NIL
Forventning til målet i de kommende år:
Den kommende analyse af Hjemmeværnets kapaciteter (i regi af Arbejdsgruppe Opstillingsgrundlag) kan medføre ændringer til opstillingskravet.
LRGNV mål
KAMI:

6602

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

KAMI tekst:

HVS mål

HJS mål

Opreth. Indsæt.evne, kampkapacitet
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Kerneopgave: 1.2 Opstilling af Marinehjemmeværnets operative kapaciteter
Ydelse:

HJ20 Førings-/støttekapacitet Rederfunktion)

HJ20.1 Generelle opgaver
Målsætning
Marinehjemmeværnet skal med sin stab varetage det operative og
uddannelsesmæssige ansvar for den maritime virksomhed i
Hjemmeværnet.

Key Performance Indicator
NIL

Marinehjemmeværnet skal samarbejde med Hjemmeværnsskolen om
Marinehjemmeværnets uddannelse i almindelighed og støtter
Hjemmeværnsskolen i forbindelse med studie- og udviklingsvirksomhed
relateret til Marinehjemmeværnets virksomhed.
Chefen for Marinehjemmeværnet sikrer, at Marinehjemmeværnet
opstiller og uddanner tilstrækkelige operative kapaciteter til
Marinehjemmeværnets operative struktur, herunder Maritime Force
Protection enheder.
Marinehjemmeværnet skal planlægge for opstillede kapaciteters
anvendelse og indsættelse og skal gennem træning og øvelsesvirksomhed
sikre kapaciteternes evner inden for operativ opgaveløsning.
Beregningsmodel
NIL
Forventning til målet i de kommende år:
Nuværende opgaver forventes videreført.
LRGNV mål
KAMI:

6601

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

KAMI tekst:

HVS mål

HJS mål

Opreth. Indsæt.evne, føringskapacitet
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Kerneopgave: 1.2 Opstilling af Marinehjemmeværnets operative kapaciteter
HJ20.2 Rederiopgave
Målsætning
Marinehjemmeværnet skal sikre, at lov- og bestemmelsesgrundlag på det
maritime område efterleves, herunder tilvejebringelse af evt.
supplerende reglementarisk grundlag til civile regler ved behov.

Key Performance Indicator
NIL

Marinehjemmeværnet fastsætter bestemmelser for
Marinehjemmeværnets fartøjers sikkerhedsmæssige udrustning og
bemanding.
Marinehjemmeværnet fastsætter uddannelsesindhold og -krav til
besætninger samt forestår autorisation af fartøjsførere. Det er chefen for
Marinehjemmeværnet, der autorisere fartøjsfører, jf. Reglement for
Marinehjemmeværnet 4-22.
Marinehjemmeværnet opstiller en maritim havarikommission.
Marinehjemmeværnet varetager på Hjemmeværnets vegne kontakten til
øvrige maritime aktører.
Beregningsmodel
NIL
Forventning til målet i de kommende år:
Nuværende opgaver forventes videreført.
LRGNV mål
KAMI:

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

KAMI tekst:

6601

HVS mål

HJS mål

Opreth. Indsæt.evne, føringskapacitet

HJ20.8 Musik
Målsætning
Marinehjemmeværnet opstiller en musikkapacitet, der deltager ved
ceremonielle aktiviteter f.eks. parader, musikarrangementer og
mindehøjtideligheder.

Key Performance Indicator
Opstilling af certificerede musikkapaciteter:
Opfyldt: To musik-/tamburkorps.
Delvist opfyldt: Ét musik-/tamburkorps.
Ikke opfyldt: Intet certificeret musik-/tamburkorps.

Marinehjemmeværnet opstiller en musikkapacitet bestående af to
musik-/tamburkorps.
Kapaciteten efterlever kravet til musikvirksomheden (jf. direktiv fra
Hjemmeværnskommandoen) gennem afvikling af koncerter og
øveaktiviteter samt gennemfører en årsprøve, hvor enhedens musikalske
kvalitet og orkestrets sammensætning vurderes.
Marinehjemmeværnet skal sikre en nødvendig administrativ
støttestruktur til understøttelse af kapaciteten.
Beregningsmodel
Manuelt opgjort statistik.
Forventning til målet i de kommende år:
Den kommende analyse af Hjemmeværnets kapaciteter (i regi af Arbejdsgruppe Opstillingsgrundlag) kan medføre ændringer til opstillingskravet.
LRGNV mål
KAMI:

6601

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

KAMI tekst:

HVS mål

HJS mål

Opreth. Indsæt.evne, føringskapacitet
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Ydelse:

HJ21 Fartøjskapacitet

HJ21.1 Fartøjskapacitet
Målsætning
Marinehjemmeværnet skal opstille og opretholde en operativ
fartøjskapacitet til støtte for Forsvarets opgavevaretagelse nationalt
og/eller internationalt.
Kapaciteten består af 30 fartøjer af 800/850/900-klassen.
Marinehjemmeværnet skal sikre, at der til kapaciteten kontinuerligt
opstilles min. en operativ besætningskapacitet ved hver sødivision, der
uddannelses- og bemandingsmæssigt efterlever kravene jf. Reglement for
Marinehjemmeværnet 4.14.

Key Performance Indicator
Opstilling af operative besætningskapaciteter:
Opfyldt: Minimum en sammensat besætningskapacitet (12
md) ved hver sødivision.
Delvist opfyldt: Minimum en sammensat besætningskapacitet
ved hver flotille med fartøj.
Ikke opfyldt: Der kan ikke opstilles minimum en sammensat
besætningskapacitet ved hver flotille med fartøj.
VFU ÆRØ og HVF471 Bornholm indgår i målet.

Marinehjemmeværnet skal sikre en nødvendig taktisk støttestruktur
(KDOLOGDIV) til understøttelse af kapaciteten.
Marinehjemmeværnet skal gennem kontinuerlig monitering af
opstillingssituationen for de operative kapaciteter iværksætte
nødvendige tiltag til sikring af målopfyldelse.
Beregningsmodel
Beregning af besætningskapacitet:
Beregningsmæssigt opgøres en besætningskapacitet som en fuldt operativ normalbesætning (12 md) jf. Reglement for Marinehjemmeværnet
4.14.
Forventning til målet i de kommende år:
Nuværende opgaver forventes videreført. Det er dog målsætningen, at Marinehjemmeværnet på sigt opbygger kapaciteten til to operative
normalbesætninger pr. flotille med fartøj.
Det overvejes at opstille mål for støttestrukturen. Dette vil dog tidligst ske fra 2020.
LRGNV mål
KAMI:

6604

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

KAMI tekst:

HVS mål

HJS mål

Opreth. Indsæt.evne, støttekapacitet
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HJ21.2 Beredskabsdøgn
Målsætning
Marinehjemmeværnets operative fartøjskapacitet skal kunne efterleve
det til enhver tid gældende beredskab for Hjemmeværnet.
Kapaciteten skal årligt levere 9855 beredskabsdøgn (jf. krav fra
Skibsfartens Redningsråd) svarende til gennemsnitligt 27 fartøjer på
beredskab på døgnbasis 365 dage.

Key Performance Indicator
Levering af beredskabsdøgn:
Opfyldt: Minimum 9362 beredskabsdøgn.
Delvist opfyldt: Minimum 8870 beredskabsdøgn.
Ikke opfyldt: Færre end 8870 beredskabsdøgn.

Beregningsmodel
Manuelt opgjort statistik.
Udgangspunktet er, at hvert fartøj har en besætning, der er på 1 times beredskab. Det vil sige organisatorisk tilknyttet den Hjemmeværnsflotille,
der varter fartøjet.
Det er tilfredsstillende, når der leveres 95 % af de krævede beredskabsdøgn.
Forventning til målet i de kommende år:
Nuværende opgaver forventes videreført.
LRGNV mål
KAMI:

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

KAMI tekst:

6604

HVS mål

HJS mål

Opreth. Indsæt.evne, støttekapacitet

HJ21.3 Pilotprojekt med Maritime Indsatsfartøjer
Målsætning
I Forsvarsforliget 2018-2023 fremgår det, at der skal gennemføres forsøg
med afprøvning af mindre hurtiggående skibe.
Marinehjemmeværnet skal i 2019 starte disse forsøg op, jf.
Hjemmeværnskommandoens direktiv herfor.
Marinehjemmeværnet skal i forbindelse med forsøget modtage
testfartøjer fra Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.
Endvidere skal Marinehjemmeværnet udpege personel til gennemførelse
af testforløbet samt udarbejde en uddannelsesplan for disse. Endelig skal
Marinehjemmeværnet indlede testfasen af de modtagne fartøjer.

Key Performance Indicator
Afprøvning af testfartøjer:
Opfyldt: Deltagende personel er udpeget og uddannet og
initialafprøvningen er startet op.
Delvist opfyldt: Deltagende personel er udpeget og klar til at
iværksætte afprøvning.
Ikke opfyldt: Der er ikke udpeget testpersonel til
pilotprojektet.

Beregningsmodel
Overordnet sker der løbende opfølgning på projektets fremdrift og implementering gennem programledelsesrapporteringer ved
Hjemmeværnskommandoen.
Marinehjemmeværnet udarbejder oversigt med deltagende personel og uddannelseskrav.
Forventning til målet i de kommende år:
Forsøget afsluttes forventeligt med udgangen af 2020, hvorefter det skal evalueres.
LRGNV mål
KAMI:

6604

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

KAMI tekst:

HVS mål

HJS mål

Opreth. Indsæt.evne, støttekapacitet
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Ydelse:

HJ22 MFP-kapacitet (Maritime Force Protection)

HJ22.1 MFP-kapacitet
Målsætning
Marinehjemmeværnet skal opstille og opretholde en operativ MFPkapacitet til støtte for Forsvarets opgavevaretagelse nationalt og/eller
internationalt. Kapaciteten skal kunne efterleve det til enhver tid
gældende beredskab for Hjemmeværnet.

Key Performance Indicator
Opstilling af operative MFP-kapaciteter:
Opfyldt: Minimum otte MFP-grupper (to pr. MFP-flotille).
Delvist opfyldt: Minimum seks MFP-grupper (fordelt på alle
fire MFP-flotiller).
Ikke opfyldt: Færre end seks MFP-grupper.

Marinehjemmeværnet opstiller en kapacitet bestående af fire flotiller
hver med to gummibåde (GB) samt ét kommandokøretøj.
Marinehjemmeværnet skal sikre en nødvendig taktisk støttestruktur
(KDOLOGDIV) til understøttelse af kapaciteten.
Marinehjemmeværnet skal gennem kontinuerlig monitering af
opstillingssituationen for den operative kapacitet iværksætte nødvendige
tiltag til sikring af målopfyldelse.
Beregningsmodel
Bemanding: Hver MFP-flotille skal kontinuerligt opstille min. to operative MFP-grupper, hver med både en sejlende besætning til
Marinehjemmeværnets gummibåde (MHG-besætning) samt en besætning til kommandokøretøjet (KDO KØTJ).
Uddannelse: Kapaciteten skal uddannelses- og bemandingsmæssigt efterleve kravene jf. Reglement for Marinehjemmeværnet MFP 1-18, afs. 3.1.
Materiel: Hver flotille råder over to gummibåde (GB) samt ét kommandokøretøj,
Forventning til målet i de kommende år:
Kapaciteten forventes kontinuerligt opstillet.
LRGNV mål
KAMI:

6608

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

KAMI tekst:

HVS mål

HJS mål

Opreth. Indsæt.evne, bevogtningskap.
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Ydelse:

HJ30 Stabs- og støttekapacitet (Luftfartsfunktion)

HJ30.1 Generelle opgaver
Målsætning
Flyverhjemmeværnet skal med sin stab varetage det operative og
uddannelsesmæssige ansvar for de flyverspecifikke styrker i
Hjemmeværnet.

Key Performance Indicator
NIL

Flyverhjemmeværnet samarbejder med Hjemmeværnsskolen om
Flyverhjemmeværnets uddannelse i almindelighed og støtter
Hjemmeværnsskolen i forbindelse med studie- og udviklingsvirksomhed
relateret til Flyverhjemmeværnets virksomhed.
Chefen for Flyverhjemmeværnet sikrer, at Flyverhjemmeværnet inden for
eget ansvarsområde opstiller og uddanner tilstrækkelige operative
kapaciteter til Flyverhjemmeværnets operative struktur.
Flyverhjemmeværnet skal planlægge for opstillede kapaciteters
anvendelse og indsættelse og skal gennem træning og øvelsesvirksomhed
sikre kapaciteternes evner inden for operativ opgaveløsning.
Beregningsmodel
NIL
Forventning til målet i de kommende år:
Nuværende opgaver forventes videreført.
LRGNV mål
KAMI:

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

KAMI tekst:

6601

HVS mål

HJS mål

Opreth. Indsæt.evne, føringskapacitet

HJ30.2 Flykontor
Målsætning
Flyverhjemmeværnet skal sikre, at lov- og bestemmelsesgrundlag
vedrørende flyvesikkerhed efterleves, herunder er Chefen for
Flyverhjemmeværnet ansvarlig for flyvesikkerheden i Hjemmeværnets
Flyvende Kapacitet (Accountable Manager).

Key Performance Indicator
NIL

Flyverhjemmeværnet fastsætter bestemmelser for Flyverhjemmeværnets
luftfartøjers sikkerhedsmæssige udrustning og bemanding.
Flyverhjemmeværnet fastsætter uddannelsesindhold og -krav til
flybesætninger samt forestår autorisation af piloter og systemoperatører.
Flyverhjemmeværnet opstiller en ansvarspådragende organisation i
henhold til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens krav.
Beregningsmodel
NIL
Forventning til målet i de kommende år:
Nuværende opgaver forventes videreført.
LRGNV mål
KAMI:

6601

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

KAMI tekst:

HVS mål

HJS mål

Opreth. Indsæt.evne, føringskapacitet
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HJ30.8 Musik
Målsætning
Flyverhjemmeværnet opstiller en musikkapacitet, der deltager ved
ceremonielle aktiviteter f.eks. parader, musikarrangementer og
mindehøjtideligheder.

Key Performance Indicator
Opstilling af certificeret musikkapacitet:
Opfyldt: En musikdeling.
Ikke opfyldt: Ingen certificeret musikdeling.

Flyverhjemmeværnet opstiller en musikkapacitet bestående af en
musikdeling.
Kapaciteten efterlever kravet til musikvirksomheden (jf. direktiv fra
Hjemmeværnskommandoen) gennem afvikling af koncerter og
øveaktiviteter samt gennemfører en årsprøve, hvor enhedens musikalske
kvalitet og orkestrets sammensætning vurderes.
Flyverhjemmeværnet skal sikre en nødvendig administrativ støttestruktur
til understøttelse af kapaciteten.
Beregningsmodel
Manuel opgjort statistik.
Forventning til målet i de kommende år:
Den kommende analyse af Hjemmeværnets kapaciteter (i regi af Arbejdsgruppe Opstillingsgrundlag) kan medføre ændringer til opstillingskravet.
LRGNV mål
KAMI:

6601

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

KAMI tekst:

HVS mål

HJS mål

Opreth. Indsæt.evne, føringskapacitet
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Ydelse:

HJ31 Flykapacitet

HJ31.1 Bemanding
Målsætning
Flyverhjemmeværnet skal opstille og drive Hjemmeværnets Flyvende
Kapacitet (HFK). Kapaciteten varetager relevante flyoperative opgaver til
støtte for Forsvarets nationale og/eller internationale opgaveløsning samt
støtter øvrige sektoransvarlige myndigheder i samfundets samlede
beredskab.

Key Performance Indicator
Opstilling af operative flybesætninger:
Opfyldt: 11-12 flybesætninger.
Delvist opfyldt: 9-10 flybesætninger.
Ikke opfyldt: 8 eller færre flybesætninger.

Kapaciteten består af to flystel af Britten-Norman Defender typen.
Flyverhjemmeværnet skal sikre, at der kontinuerligt opstilles 12 operative
flybesætninger (to piloter og én systemoperatør), der er certificerede på
flytypen og kan gennemføre relevante flyoperationer.
Flyverhjemmeværnet skal sikre en nødvendig taktisk støttestruktur
(Kommandoelement og Ground Support Unit) til understøttelse af
kapaciteten.
Flyverhjemmeværnet skal gennem kontinuerlig monitering af
opstillingssituationen for de operative kapaciteter iværksætte
nødvendige tiltag til sikring af målopfyldelse.
Beregningsmodel
Manuelt opgjort statistik.
En operativ besætning består af to certificerede piloter samt én certificeret systemoperatør.
Som udgangspunkt opstilles certificerede piloter og systemoperatører i hver sin organisatoriske enhed i DeMars.
Forventning til målet i de kommende år:
Nuværende opgaver forventes videreført. Erfaringer med det opstillede beredskabskrav kan betyde ændringer i kravet til antal flybesætninger.
Videreførelse af Hjemmeværnets Flyvende Kapacitet behandles i Arbejdsgruppe Hjemmeværnets materiel.
LRGNV mål
KAMI:

6604

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

KAMI tekst:

HVS mål

HJS mål

Opreth. Indsæt.evne, støttekapacitet
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HJ31.2 Beredskabsdøgn
Målsætning
Hjemmeværnets Flyvende Kapacitet (HFK) skal kunne efterleve det til
enhver tid gældende beredskab for kapaciteten.
Kapaciteten skal årligt levere 180 beredskabsdøgn - ét flystel på
beredskab 180 dage årligt jf. aftale mellem Forsvarskommandoen og
Hjemmeværnskommandoen.

Key Performance Indicator
Levering af beredskabsdøgn:
Opfyldt: Minimum 171 beredskabsdøgn.
Delvist opfyldt: Minimum 162 beredskabsdøgn.
Ikke opfyldt: Færre end 162 beredskabsdøgn.

Beregningsmodel
Manuelt opgjort statistik.
Ét beredskabsdøgn opdeles i 12 timer med ét-times beredskab og 12 timer med tre-timers beredskab. Inden for beredskabsdøgnet skal
Flyverhjemmeværnet på anmodning kunne indsætte kapaciteten (ét flystel m/besætning) med ovenstående varsel til opgaveløsning.
Planlagte operative indsættelser (støtte) af mere end 8 timers varighed ækvivalerer ét beredskabsdøgn.
Det er tilfredsstillende, når der leveres 95 % af det krævede antal beredskabsdøgn.
Forventning til målet i de kommende år:
Nuværende opgaver forventes videreført. Erfaringer med det opstillede beredskabskrav kan betyde ændringer i kravet til antal flybesætninger.
Videreførelse af Hjemmeværnets Flyvende Kapacitet behandles i Arbejdsgruppe Hjemmeværnets materiel.
LRGNV mål
KAMI:

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

KAMI tekst:

6604

HVS mål

HJS mål

Opreth. Indsæt.evne, støttekapacitet

HJ31.3 Evaluering af Hjemmeværnets Flyvende Kapacitet (HFK).
Målsætning
Flyverhjemmeværnet skal gennemføre en evaluering af flykapaciteten
med en tilhørende anbefaling om, hvorvidt denne skal videreføres.
Evalueringen skal som minimum afdække, om der kan leveres op til
nuværende produktionsmål, om beredskabet kan fastholdes, og om
Forsvaret fortsat vil efterspørge kapaciteten.

Key Performance Indicator
Evalueringen med tilhørende anbefalinger skal være
Hjemmeværnskommandoen i hænde senest 3. juni 2019
(Flyverhjemmeværnet har bedt om udsættelse af tidsfristen anmodningen behandles ved Hjemmeværnskommandoen).

Det bør fremgå af anbefalingen, om der bør iværksættes nyt udbud, ske
anskaffelse eller om kapaciteten indstilles opgivet.
Det skal ligeledes evalueres, om antallet og typen af fly er de rigtige.
Ref: Hjemmeværnets skrivelse 2018/004839 - 286942 af 22. oktober
2018.
Beregningsmodel
Hjemmeværnets evaluering af HFK.
Forventning til målet i de kommende år:
Målet forventes kun gennemført i 2019.
LRGNV mål
KAMI:

6604

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

KAMI tekst:

HVS mål

HJS mål

Opreth. Indsæt.evne, støttekapacitet
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Ydelse:

HJ32 Bevogtningskapacitet (Flyverhjemmeværnet)

HJ32.1 Bevogtningsenheder
Målsætning
Flyverhjemmeværnet skal opstille og opretholde en
bevogtningskapacitet, der kan varetage relevante bevogtnings- og
sikringsopgaver herunder særlige bevogtningsopgaver på militære
flyvestationer og tilhørende terræn til støtte for Forsvarets nationale
og/eller internationale opgavevaretagelse samt øvrige sektoransvarlige
myndigheder i samfundets samlede beredskab særligt i forbindelse med
bevogtningsopgaver i relation til civile lufthavne.

Key Performance Indicator
Opstilling af bevogtningskapaciteter (FHV):
Opfyldt: Opstillede bevogtningseskadriller består minimum af
et kommandoelement, en bevogtningsdeling samt yderligere
en delingskapacitet.
Ikke opfyldt: Opstillede bevogtningseskadriller efterlever ikke
kravet til opstilling.

Kapaciteten skal kunne efterleve det til enhver tid gældende beredskab
for Hjemmeværnet.
Kapaciteten består af hjemmeværnseskadriller, hvor personellet er
uddannet til løsning af bevogtnings- og sikringsopgaver ved militære og
civile installationer samt til overvågningsopgaver særligt i relation til
militære flyvestationer og flyoperative områder.
Hver bevogtningseskadrille opstiller et kommandoelement samt
minimum én bevogtningsdeling og ét bevogtningsteam.
Beregningsmodel
Opgørelsen sker i sammenstillede eskadriller.
En sammenstillet bevogtningseskadrillekapacitet består af et kommandoelement, minimum en operativ bevogtningsdeling samt et
bevogtningsteam, der er 100% bemandet.
Flyverhjemmeværnet skal løbende vurdere om kapaciteten har et generelt uddannelses- og træningsniveau, så normalt forekommende opgaver
kan imødekommes.
Bemanding:
Antal personer enkadreret i bevogtningsenheder, der ikke er dedikeret til andre opgaver.
Uddannelse:
Flyverhjemmeværnet skal vurdere om kapacitetens uddannelsesniveau fagligt er tilstrækkeligt.
Materiel:
NIL
Forventning til målet i de kommende år:
Den kommende analyse af Hjemmeværnets kapaciteter (i regi af Arbejdsgruppe Opstillingsgrundlag) kan medføre ændringer til opstillingskravet.
LRGNV mål
KAMI:

6608

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

KAMI tekst:

HVS mål

HJS mål

Opreth. Indsæt.evne, bevogtningskap.
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HJ32.2 Security Force
Målsætning
Flyverhjemmeværnet skal opstille en bevogtningskapacitet med seks
Security Force delinger, disse indgår på eskadrilleniveau.
Kapaciteten skal løse bevogtnings- og sikringsopgaver særligt i relation til
flyoperative områder, fly og materiel på og omkring Flyvevåbnets
installationer og civile lufthavne.

Key Performance Indicator
Opstilling af Security Force delinger:
Opfyldt: Seks Security Force delinger.
Delvist opfyldt: Minimum fire Security Force delinger.
Ikke opfyldt: Færre end fire Security Force delinger.

Beregningsmodel
Hver Security Force deling består af en deltrop og tre Security Force grupper (det endelige antal FSF-delinger skal afklares mellem
Hjemmeværnskommandoen, Flyverkommandoen og Flyverhjemmeværnet).
Forventning til målet i de kommende år:
Den kommende analyse af Hjemmeværnets kapaciteter (i regi af Arbejdsgruppe Opstillingsgrundlag) kan medføre ændringer til opstillingskravet.
Den endelige størrelse af Security Force kapaciteten mangler afklaring - det nuværende mål er opstilling af seks delinger.
LRGNV mål
KAMI:

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

KAMI tekst:

6608

HVS mål

HJS mål

Opreth. Indsæt.evne, bevogtningskap.

HJ32.3 Hundekapacitet
Målsætning
Flyverhjemmeværnet skal opstille og opretholde en bevogtningskapacitet
på 18 hundeførere med godkendt hund.

Key Performance Indicator
Opstilling af hundeførere med godkendt hund:
Opfyldt: Minimum 15 hundeførere med hund.
Delvist opfyldt: Minimum 12 hundeførere.
Ikke opfyldt: Færre end 12 hundeførere.

Beregningsmodel
Hundeførere med godkendt hund, der er tildelt Q 2825565 Hundemønstringsprøve 1 med bidearbejde, 2827382 Hundemønstringsprøve 1 uden
bidearbejde, eller 3177082 Hundemønstringsprøve 2
Forventning til målet i de kommende år:
Målet er opstillet med baggrund i Flyverhjemmeværnets skrivelse "Kapaciteter i Flyverhjemmeværnet", 2018/003722-147991 af 06 NOV 2018,
tillæg E.
Den kommende analyse af Hjemmeværnets kapaciteter (i regi af Arbejdsgruppe Opstillingsgrundlag) kan medføre ændringer til opstillingskravet.
LRGNV mål
KAMI:

6608

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

KAMI tekst:

HVS mål

HJS mål

Opreth. Indsæt.evne, bevogtningskap.
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HJ32.4 Bevogtningsassistenter
Målsætning
Flyverhjemmeværnet skal opstille og opretholde en bevogtningskapacitet
på 30 operative bevogtningsassistenter.
Hjemmeværnet.

Key Performance Indicator
Opstilling af operative bevogtningsassistenter:
Opfyldt: Minimum 25 bevogtningsassistenter.
Delvist opfyldt: Minimum 20 bevogtningsassistenter.
Ikke opfyldt: Færre end 20 bevogtningsassistenter.

Kapaciteten består af enkeltpersoner, der er uddannet til løsning af
bevogtnings- og sikringsopgaver ved militære og civile installationer
særligt i relation til militære flyvestationer og flyoperative områder.
Beregningsmodel
Certificerede bevogtningsassistenter tildeles Q 2354309.
Forventning til målet i de kommende år:
Den kommende analyse af Hjemmeværnets kapaciteter (i regi af Arbejdsgruppe Opstillingsgrundlag) kan medføre ændringer til opstillingskravet.
LRGNV mål
KAMI:

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

KAMI tekst:

6608

HVS mål

HJS mål

Opreth. Indsæt.evne, bevogtningskap.

HJ32.6 Hjemmeværnets beredskabsstyrke
Målsætning
Flyverhjemmeværnet skal opstille en del af personellet til
Hjemmeværnets beredskabsstyrke, der skal kunne indsættes i hele
Danmark til støtte for Forsvaret og øvrige sektoransvarlige myndigheder i
samfundets samlede beredskab som et element i den nationale
krisestyring. Kapaciteten skal kunne efterleve det til enhver tid gældende
beredskab for Hjemmeværnet.

Key Performance Indicator
Opstilling af beredskabsstyrke:
Opfyldt: Flyverhjemmeværnet opstiller minimum 110
certificerede og indsatsparate soldater til Hjemmeværnets
beredskabsstyrke.
Delvist opfyldt: Der opstilles minimum 83 certificerede
soldater.
Ikke opfyldt: Der opstilles færre end 83 certificerede soldater.

Målet for 2019 er en stigning på 10 % i antallet af soldater, som indgår i
Beredskabsstyrken i forhold til målet for 2018. Kapaciteten skal således
ultimo 2019 samlet bestå af minimum 1.650 certificerede soldater.
Flyverhjemmeværnet skal gennem kontinuerlig monitering af
opstillingssituationen for kapaciteten iværksætte nødvendige tiltag til
sikring af målopfyldelse.
Beregningsmodel
Beredskabsstyrken opgøres som antallet af personer i den aktive styrke med Q (3698482).
Forventning til målet i de kommende år:
Den fortsatte udvikling af Hjemmeværnets Beredskabsstyrke behandles i regi af Arbejdsgruppe Hjemmeværnets Fremtidige Opgaver.
Målet for 2019 (1.650 soldater) forventes at være det fremtidige mål for styrkens størrelse. Det forventes dog, at der skal ses på muligheden for at
opstille styrken i organisatoriske enheder.
LRGNV mål
KAMI:

6608

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

KAMI tekst:

HVS mål

HJS mål

Opreth. Indsæt.evne, bevogtningskap.
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Hovedopgave: 2. Uddannelse
Kerneopgave: 2.0 Uddanenlse, generelt
Ydelse:

HJ2 Uddannelse, generelt

HJ2.1 Optagelsesgaranti
Målsætning
Hjemmeværnsskolen tilbyder efterspurgte uddannelser og uddanner
tilmeldte elever med fokus på både operative og ressourcemæssige
forhold.
Hjemmeværnsskolen skal sikre, at uddannelser ved overtegning i muligt
omfang (afhængig af økonomiske rammer) kan dubleres således, at alle
egnede elever tilbydes plads på ansøgt uddannelse.

Key Performance Indicator
Sikring af produktionskapacitet ved Hjemmeværnsskolen:
Opfyldt: Alle indstillede og egnede elever tilbydes plads på
ansøgt uddannelse.
Delvist opfyldt: Minimum 90 % tilbydes plads.
Ikke opfyldt: Færre end 90 % tilbydes plads.

Beregningsmodel
Beregningen gennemføres som følger:
Antal optagne elever/Antal ansøgninger (egnede elever).
Forventning til målet i de kommende år:
Nuværende opgaver forventes videreført.
LRGNV mål

LRGNE mål

KAMI:

MHV mål

FHV mål

HVS mål

HJS mål

KAMI tekst:

HJ2.2 Tilfredshed
Målsætning
Hjemmeværnsskolen gennemfører brugertilfredshedsundersøgelse på
alle kurser med henblik på udvikling, optimering og kvalitetssikring af
uddannelserne.

Key Performance Indicator
Elevtilfredshedsundersøgelse ved Hjemmeværnsskolens
kurser:
Opfyldt: Minimum 90 % af respondenterne vurderer, det
samlede udbytte af uddannelsen som tilfredsstillende eller
højere.
Delvist opfyldt: Minimum 80 % vurderer udbyttet som
tilfredsstillende eller højere.
Ikke opfyldt: Færre end 80 % vurderer udbyttet som
tilfredsstillende eller højere.

Beregningsmodel
Tilfredshedsundersøgelse (netbaseret/Rambøll)
Forventning til målet i de kommende år:
Det overvejes at udvide tilfredshedsundersøgelsen til også at omfatte ”aftagerniveauet”; altså enheden, der modtager de uddannede elever retur
eller eleven selv efter en periode mhp. at afdække, om det indlærte stof opfattes som anvendeligt i hjemmeværnsdagligdagen.
LRGNV mål
KAMI:

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

HVS mål

HJS mål

KAMI tekst:
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Kerneopgave: 2.1 Uddannelsesstyring og planlægning
Ydelse:

HJ40 Skolekapacitet

HJ40.1 Hjemmeværnsskolens opgave
Målsætning
Hjemmeværnsskolen skal med sin stab varetage skoledriften og den
samlede uddannelsesvirksomhed i Hjemmeværnet.

Key Performance Indicator
NIL

Hjemmeværnsskolen varetager forvaltning, udvikling, planlægning,
udgivelse og gennemførelse af al lovpligtigt og direktivgivet uddannelse til
Hjemmeværnets frivillige og ansatte.
Hjemmeværnsskolen udarbejder på baggrund af konstaterede
uddannelsesbehov i Hjemmeværnet årligt en kursusoversigt med
planlagte kursusaktiviteter.
Hjemmeværnsskolen skal gennem sin uddannelsesvirksomhed sikre, at
Hjemmeværnets frivillige soldater og faste personel til stadighed effektivt
og ressourcebevidst uddannes og trænes til med relevante kapaciteter at
kunne støtte Forsvarets opgaveløsning og samfundets samlede
beredskab.
Chefen for Hjemmeværnsskolen har ansvaret for, at der gennemføres
kontrol med Hjemmeværnsskolens uddannelser,
Hjemmeværnsskolen støttes af alle værnsgrene i forbindelse med
gennemførelse af uddannelse i almindelighed, ligesom myndighederne
støtter Hjemmeværnsskolen i forbindelse med studie- og
udviklingsvirksomhed relateret til værnsspecifik uddannelsesvirksomhed.
Chefen for Hjemmeværnsskolen sikrer, at Hjemmeværnsskolen med
underlagte uddannelsescentre tilvejebringer tilstrækkelig
uddannelseskapacitet, således at opstillede kapaciteter i Hjemmeværnets
operative struktur kan uddannes og efterfølgende anvendes og
indsættes.
Hjemmeværnsskolen bidrager herudover til Hjemmeværnets
internationale engagement i henhold til indgåede aftaler koordineret
Beregningsmodel
NIL
Forventning til målet i de kommende år:
Hjemmeværnsskolen skal forudse gennemførelse af forligsimplementeringsprojekter i relation til kommende forlig.
LRGNV mål
KAMI:

HA2HB

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

KAMI tekst:

HVS mål

HJS mål

Skoleadministrationsydelser
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Kerneopgave: 2.1 Uddannelsesstyring og planlægning
HJ40.2 Uddannelsesstyring
Målsætning
Hjemmeværnsskolen har en effektiv og ressourcebevidst
uddannelsesvirksomhed og følger løbende op på omkostninger og
udgifter til gennemførelse af skolens kursusproduktion og sammenholder
forbruget med, det godkendte budget.

Key Performance Indicator
Gennemførelsesprocent for fremmødte elever ved
Hjemmeværnsskolens kurser:
Opfyldt: Minimum 95 % af de fremmødte elever gennemfører.
Delvist opfyldt: Minimum 85 % gennemfører.
Ikke opfyldt: Færre end 85 % gennemfører.

Hjemmeværnsskolen måler på gennemførelsesprocenten for kurser og
uddannelsestilbud ved skolen.
Beregningsmodel
Beregningen gennemføres som følger:
Antal kursister, der gennemfører/Antal fremmødte elever.
Forventning til målet i de kommende år:
Nuværende opgaver forventes videreført.
LRGNV mål
KAMI:

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

KAMI tekst:

HA2HB

HVS mål

HJS mål

Skoleadministrationsydelser

HJ40.3 International instruktørkapacitet
Målsætning
Hjemmeværnsskolen skal opstille og opretholde en instruktørkapacitet
(International), der kan gennemføre uddannelsesopgaver i internationalt
regi. Instruktørkapaciteten skal anvendes ved internationale aktiviteter
både nationalt og internationalt (eks. i Afrika, USA eller Østeuropa).
Kapaciteten skal løbende kunne levere instruktørkapacitet inden for
områderne:
Enkeltmands, fører- og enhedsuddannelse,
Ledelse og pædagogik (instruktøruddannelse),
Stabs- og signaltjeneste,
Førstehjælp og taktisk sanitetstjeneste for enkeltmand (TSE).

Key Performance Indicator
Opstilling af instruktørkapacitet, International:
Opfyldt: Instruktørkapaciteten består samlet af minimum 30
instruktører fordelt på de fire beskrevne områder.
Delvist opfyldt: Instruktørkapaciteten består samlet af
minimum 15 instruktører, inden for mindst tre af de fire
beskrevne områder.
Ikke opfyldt: Instruktørkapaciteten består af færre end 15
instruktører.

Hjemmeværnsskolen skal sikre, at personellet, der indgår i
instruktørkapacitet (International), har en profil, der gør dem i stand til
med et passende varsel, at efterleve gældende krav for deltagelse i
internationale stabiliseringsopgaver og missioner.
Personel i puljen skal kunne formidle undervisning via tolk samt have
gode sprogkundskaber i engelsk, idet andre sprogfærdigheder (eks.
fransk) situationsbestemt også vil være en fordel.
De formelle aftaler om instruktørstøtte indgås via samarbejdsaftaler mv.
af Hjemmeværnskommandoen, der tildeler opgaven til
Hjemmeværnsskolen.
Beregningsmodel
Hjemmeværnsskolen fører en samlet oversigt med udpegede instruktører.
Forventning til målet i de kommende år:
Nuværende opgaver forventes videreført.
Anvendelse af personel til instruktørkapacitet (International) sker gennem koordination med afgivende myndighed.
LRGNV mål
KAMI:

HA2HB

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

KAMI tekst:

HVS mål

HJS mål

Skoleadministrationsydelser
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Kerneopgave: 2.2 Uddannelsesvirksomhed
Ydelse:

HJ41 Grunduddannelse

HJ41.3 Gennemførelse af lovpligtig uddannelse modul 1
Målsætning
Hjemmeværnet ønsker, at nyoptagne soldater har et ledelsesmæssigt
fokus, således at gennemførelsen af den lovpligtige uddannelse sker så
hurtigt som muligt under respekt for den enkeltes muligheder.

Key Performance Indicator
Gennemførelse af lovpligtig uddannelse:
Opfyldt: Mindst 95 % har LPU1 i løbet at de første 12
måneder.
Delvis opfyldt: Mindst 90 % har LPU1 i løbet at de første 12
måneder.
Ikke opfyldt: færre end 90 % har LPU1 i løbet at de første 12
måneder.

For at sikre, at en hensigtsmæssig gennemførelse af uddannelsen bør
modul 1 være gennemført i løbet af 12 måneder fra 1. tiltrædelsesdato.

Beregningsmodel
Der måles på alle aktive, der har en 1. tiltrædelsesdato inden for 12 måneder før opgørelsesdatoen og en af følgende kvalifikationer: Q 2864264
Dette sættes i forhold til antallet af aktive, der har en første tiltrædelsesdato indenfor 12 måneder fra opgørelsesdatoen.
Forventning til målet i de kommende år:
Nuværende opgaver forventes videreført.
LRGNV mål
KAMI:

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

KAMI tekst:

HA2HA26

HVS mål

HJS mål

Lovpligtig uddannelse

HJ41.4 Gennemførelse af lovpligtig uddannelse modul 2
Målsætning
Hjemmeværnet ønsker, at nyoptagne soldater har et ledelsesmæssigt
fokus, således at gennemførelsen af den lovpligtige uddannelse sker så
hurtigt som muligt under respekt for den enkeltes muligheder.

Key Performance Indicator
Gennemførelse af lovpligtig uddannelse:
Opfyldt: Mindst 95 % har LPU2 i løbet at de første 18
måneder.
Delvis opfyldt: Mindst 90 % har LPU2 i løbet at de første 18
måneder.
Ikke opfyldt: Færre end 90 % har LPU2 i løbet at de første 18
måneder.

For at sikre, at en hensigtsmæssig gennemførelse af uddannelsen bør
modul 2 være gennemført i løbet af 18 måneder fra 1. tiltrædelsesdato.

Beregningsmodel
Der måles på alle aktive, der har en 1. tiltrædelsesdato inden for 18 måneder før opgørelsesdatoen og en af følgende kvalifikationer: Q 1717158
Dette sættes i forhold til antallet af aktive, der har en første tiltrædelsesdato indenfor 18 måneder fra opgørelsesdatoen.
Forventning til målet i de kommende år:
Nuværende opgaver forventes videreført.
LRGNV mål
KAMI:

HA2HA26

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

KAMI tekst:

HVS mål

HJS mål

Lovpligtig uddannelse
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HJ41.5 Gennemførelse af lovpligtig uddannelse modul 3
Målsætning
Hjemmeværnet ønsker, at nyoptagne soldater har et ledelsesmæssigt
fokus, således at gennemførelsen af den lovpligtige uddannelse sker så
hurtigt som muligt under respekt for den enkeltes muligheder.

Key Performance Indicator
Gennemførelse af lovpligtig uddannelse:
Opfyldt: Mindst 95 % har LPU3 i løbet at de første 27
måneder.
Delvis opfyldt: Mindst 90 % har LPU3 i løbet at de første 27
måneder.
Ikke opfyldt: Færre end 90 % har LPU3 i løbet at de første 27
måneder.

For at sikre, at en hensigtsmæssig gennemførelse af uddannelsen bør
modul 3 være gennemført i løbet af 27 måneder fra 1. tiltrædelsesdato.

Beregningsmodel
Der måles på alle aktive, der har en 1. tiltrædelsesdato inden for 27 måneder før opgørelsesdatoen og en af følgende kvalifikationer: Q 2607022,
3552716, 2864761
Dette sættes i forhold til antallet af aktive, der har en første tiltrædelsesdato indenfor 27 måneder fra opgørelsesdatoen.
Forventning til målet i de kommende år:
Nuværende opgaver forventes videreført.
LRGNV mål
KAMI:

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

KAMI tekst:

HA2HA26

HVS mål

HJS mål

Lovpligtig uddannelse

HJ41.6 Gennemførelse af lovpligtig uddannelse modul 4
Målsætning
Hjemmeværnet ønsker, at nyoptagne soldater har et ledelsesmæssigt
fokus, således at gennemførelsen af den lovpligtige uddannelse sker så
hurtigt som muligt under respekt for den enkeltes muligheder.

Key Performance Indicator
Gennemførelse af lovpligtig uddannelse:
Opfyldt: Mindst 95 % har LPU4 i løbet at de første 36
måneder.
Delvis opfyldt: Mindst 90 % har LPU4 i løbet at de første 36
måneder.
Ikke opfyldt: Færre end 90 % har LPU4 i løbet at de første 36
måneder.

For at sikre, at en hensigtsmæssig gennemførelse af uddannelsen skal
modul 4 være gennemført i løbet af 36 måneder fra 1. tiltrædelsesdato.
Kontrakten med personel, der ikke har gennemført LPU4 i løbet af 36
måneder, ophæves.

Beregningsmodel
Der måles på alle aktive, der har en 1. tiltrædelsesdato inden for 36 måneder før opgørelsesdatoen og en af følgende kvalifikationer: Q 2607021,
2298761
Dette sættes i forhold til antallet af aktive, der har en første tiltrædelsesdato indenfor 36 måneder fra opgørelsesdatoen.
Forventning til målet i de kommende år:
Nuværende opgaver forventes videreført.
LRGNV mål
KAMI:

HA2HA26

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

KAMI tekst:

HVS mål

HJS mål

Lovpligtig uddannelse
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Ydelse:

HJ44 Øvelser og enhedsuddannelse.

HJ44.1 Generelle opgaver
Målsætning
Landsdelsregioner og værnsgrene skal sikre, at opstillede operative
kapaciteter har den for opgaveløsningen nødvendige uddannelse og
træning til løsning af pålagte opgaver.

Key Performance Indicator
NIL

Myndighederne skal gennem vedligeholdelsesuddannelse og
øvelsesvirksomhed sikre, at operative enheder til stadighed opretholder
de fornødne kompetencer, som opgaveløsningen kræver.
Hjemmeværnsskolen udvikler og vedligeholder støttematerialer til
gennemførelse af øvelser og enhedsuddannelser til opstillede operative
kapaciteter således, at disse kan bibringes den for opgaveløsningen
nødvendige uddannelse og træning.
Hjemmeværnsskolen kan indgå uddannelsesrelaterede aftaler eller indgå
et uddannelses- og øvelsesmæssigt samarbejde med andre myndigheder
og institutioner i og uden for Hjemmeværnet og Forsvaret og kan forestå
gennemførelse af uddannelse for disse.
Aktiviteter uden uddannelsesmæssig værdi for Hjemmeværnet anses som
støttevirksomhed (HJ50).
Beregningsmodel
NIL
Forventning til målet i de kommende år:
Aktivitetsniveauet på øvelses- og uddannelsesområdet forventes fastholdt.
LRGNV mål
KAMI:

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

KAMI tekst:

HA2HA27

HVS mål

HJS mål

Funktionsuddannelse

HJ44.2 Certificeringsøvelse Beredskabsstyrken
Målsætning
Landsdelsregion Øst og Landsdelsregion Vest skal koordineret med
Flyverhjemmeværnet sikre, at soldater inden for eget geografiske
ansvarsområde, der indgår i Hjemmeværnets beredskabsstyrke årligt
gennemfører en certificeringsøvelse.

Key Performance Indicator
Certificeringsøvelse Hjemmeværnets Beredskabsstyrke:
Opfyldt: Landsdelsregioner og Flyverhjemmeværnet tilbyder
koordineret tilstrækkelige uddannelsespladser til sikring af en
årlig certificering af Hjemmeværnets samlede
beredskabsstyrke.
Det er målet, at beredskabsstyrken i 2019 øges til samlet 1.650
soldater.

Beregningsmodel
Myndighederne opgør antal kursuspladser (alt personel i styrken skal årligt gennemføre en certificeringsøvelse).
Forventning til målet i de kommende år:
Aktivitetsniveauet på øvelses- og uddannelsesområdet forventes fastholdt.
Udviklingsarbejdet vedr. Hjemmeværnets Beredskabsstyrke i regi af Arbejdsgruppe Hjemmeværnets Fremtidige Opgaver kan få indflydelse på
fremtidige aktiviteter.
LRGNV mål
KAMI:

HA2HA27

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

KAMI tekst:

HVS mål

HJS mål

Funktionsuddannelse
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HJ44.3 Patruljeaktivitet
Målsætning
Landsdelsregion Øst skal planlægge og gennemføre en landsdækkende
patruljeaktivitet i 2019 for alle Hjemmeværnets patruljeenheder.

Key Performance Indicator
Patruljeaktivitet:
Opfyldt: Landsdelsregion Øst planlægger og gennemfører
aktiviteten.
Ikke opfyldt: Patruljeaktiviteten gennemføres ikke.

Patruljeenheder fra Landsdelsregion Vest inviteres til at deltage ligesom
regionen støtter gennemførelsen i nødvendigt omfang.
Beregningsmodel
Måles i HJV.DK, "Patruljeuddannelse"
Forventning til målet i de kommende år:
Nuværende opgaver forventes videreført.
LRGNV mål
KAMI:

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

KAMI tekst:

HA2HA27

HVS mål

HJS mål

Funktionsuddannelse

HJ44.4 Aktivering af 50+
Målsætning
Landsdelsregioner og værnsgrene skal planlægge og afvikle en
uddannelsesaktivitet ”aktivering” for medlemmer (50+) fra både
aktivstyrken samt reserven med henblik på at ”hverve” til
Hjemmeværnets aktive styrke.

Key Performance Indicator
Aktivitet (50+):
Opfyldt: Hver myndighed planlægger og gennemfører en
aktivitet.
Ikke opfyldt: Én eller flere myndigheder gennemfører ikke en
aktivitet.

Beregningsmodel
Måles i HJV.DK, aktivitetstype "50+ aktivering"
Forventning til målet i de kommende år:
Nuværende opgaver forventes videreført.
LRGNV mål
KAMI:

HA2HA27

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

KAMI tekst:

HVS mål

HJS mål

Funktionsuddannelse
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HJ44.6 Nijmegen march
Målsætning
Landsdelsregion Vest fortsætter som ansvarlig for planlægning og
gennemførelse af dansk forsvars deltagelse i Nijmegen marchen, der
gennemføres i perioden 16.-19. juli 2019 (uge 29). Landsdelsregionen
udarbejder på baggrund af HJVBST 491-002 (der snarest vil blive
revideret) eget direktiv for aktiviteten.

Key Performance Indicator
NIL

Landsdelsregionen opretter et Nijmegen kontingent til varetagelse af de
praktiske forberedelser samt gennemførelsen af den danske deltagelse i
marchen.
Landsdelsregionen udpeger kontingentchef for marchen.
Der indgår ikke musikkorps fra Forsvaret herunder Hjemmeværnet i
marchen, og der gennemføres ikke kontrolmarcher i hjemmeværnsregi
forud for aktiviteten.
Beregningsmodel
NIL
Forventning til målet i de kommende år:
Nuværende opgaver forventes videreført, i det forhold herunder økonomi vedr. marchen drøftes med Forsvarskommandoen.
Disse drøftelser kan medføre ændringer i de nuværende rammer og opgavefordelingen ifm. gennemførelsen af Nijmegen marchen.
LRGNV mål
KAMI:

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

KAMI tekst:

HA2HA27

HVS mål

HJS mål

Funktionsuddannelse

HJ44.7 Hjemmeværnets Landsøvelse 2020.
Målsætning
Hjemmeværnets Landsøvelse er indtil videre henlagt.

Key Performance Indicator

Beregningsmodel
Forventning til målet i de kommende år:
Øvelsen gennemføres evt. 2024 i forbindelse med Hjemmeværnets 75 års jubilæum.
LRGNV mål
KAMI:

HA2HA27

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

KAMI tekst:

HVS mål

HJS mål

Funktionsuddannelse
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HJ44.8 Hjemmeværnets Feltpokalskydekonkurrence.
Målsætning

Key Performance Indicator

Beregningsmodel
Forventning til målet i de kommende år:
Konkurrencen er aflyst i 2019, men skydeområdet, herunder skydekonkurrencer, vil blive behandlet i 2019 med henblik på implementering fra
2020.
Hjemmeværnet har påtaget sig at afvikle Forsvarets mesterskabet i skydning i perioden 2020-2022, og det er derfor forventningen, at
Hjemmeværnets mesterskab i skydning vil blive kombineret med dette.
Operationsdivisionen ved Hjemmeværnskommandoen har lead på denne opgave.
LRGNV mål
KAMI:

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

KAMI tekst:

HA2HA27

HVS mål

HJS mål

Funktionsuddannelse

HJ44.9 Øvelsessamarbejde med Forsvaret
Målsætning
Landsdelsregion Øst og Landsdelsregion Vest skal bidrage til
Hjemmeværnets øgede samarbejde med Hæren omkring uddannelses- og
øvelsesaktiviteter med henblik på at supplere Hærens kapaciteter i
opgaveløsningen.

Key Performance Indicator
Deltagelse i øvelses- og uddannelsesaktiviteter ved Forsvaret
og øvrige samarbejdspartnere – samarbejdet med Forsvaret
prioriteres.
Opfyldt: Landsdelsregioner og værnsgrene deltager i planlagte
uddannelsesaktiviteter ved Forsvaret og øvrige
samarbejdspartnere med personel og materiel som aftalt.

Marinehjemmeværnet deltager efter aftale i Søværnets øvelsesaktiviteter
med henblik på at træne Marinehjemmeværnets kapaciteter i løsningen
af Marinehjemmeværnets samt Søværnets opgaver.
Flyverhjemmeværnet deltager efter aftale i Flyvevåbnets
øvelsesaktiviteter med henblik på at træne Flyverhjemmeværnets
kapaciteter i løsningen af Flyverhjemmeværnets samt Flyvevåbnets
opgaver.
Landsdelsregioner og værnsgrene skal ved koordination af
øvelsessamarbejde med relevante militære myndigheder og andre
samarbejdspartnere have fokus på et kvalitativt samarbejde, hvor et
ligeværdigt udbytte skal vægtes.
Aktiviteter uden uddannelsesmæssig værdi for Hjemmeværnet anses som
støttevirksomhed (HJ50).

Beregningsmodel
Alle anmodninger om støtte indtastes i eMTEP (enten af rekvirenten eller af Hjemmeværnets myndigheder). Alle aktiviteter afrapporteres via
eMTEP, ligesom der udarbejdes afvigeforklaring for anmodninger, der ikke imødekommes via eMTEP.
Forventning til målet i de kommende år:
Nuværende opgaver forventes videreført.
LRGNV mål
KAMI:

HA2HA27

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

KAMI tekst:

HVS mål

HJS mål

Funktionsuddannelse
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Kerneopgave: 2.2 Uddannelsesvirksomhed
HJ44.10 Internationale aktiviteter
Målsætning
Landsdelsregioner, værnsgrene og Hjemmeværnsskolen deltager med
relevante kapaciteter og enkeltpersoner ved internationale aktiviteter i
regi af landeprogrammer og stabiliseringsaktiviteter samt ved egen
foranstaltning i samarbejde med Hjemmeværnskommandoen.

Key Performance Indicator
Aktiviteter i relation til landeprogrammer opgøres særskilt:
Opfyldt: Landsdelsregioner og værnsgrene deltager i planlagte
aktiviteter med partnerlande.

Hjemmeværnets geografiske prioritering følger som udgangspunkt
Forsvarsministeriets fokusområder jf. policy for Hjemmeværnets
internationale engagement.
Enhederne skal øves i at operere i relevant internationalt miljø gennem
øvelsesvirksomhed med Hjemmeværnets strategiske
samarbejdspartnere.
Beregningsmodel
Alle aktiviteter evalueres og afrapporteres til Hjemmeværnskommandoen jf. standardrapporteringsskabelon.
Forventning til målet i de kommende år:
Aktivitetsniveauet på øvelses- og uddannelsesområdet forventes fastholdt.
LRGNV mål
KAMI:

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

KAMI tekst:

HA2HA27

HVS mål

HJS mål

Funktionsuddannelse

HJ44.11 JEF-øvelse
Målsætning
Landsdelsregion Vest deltager i JEF-øvelse (Joint Expeditionary Force)
med henblik på at øve samarbejde og host nation support med
multinationale styrker i perioden 24. maj - 4. juni 2019.
Øvelsen er en landgangsøvelse, hvor der også trænes skydning samt
fremrykning i terræn i området omkring Varde og Oksbøl.
Der vil ud over enheder fra Forsvaret deltager styrker fra Holland og
England.

Key Performance Indicator
Deltagelse i øvelse JEF:
Opfyldt: Landsdelsregion Vest deltager i øvelsen som planlagt.
Regionens endelige bidrag til øvelsen aftales direkte med
Forsvarskommandoen ifm. den igangværende
øvelsesplanlægning.

Regionens bidrag til øvelsen forventes at være af kompagnistørrelse til
OPFOR/SITFOR.
Beregningsmodel
Aktiviteter afrapporteres jf. standardrapporteringsskabelon.
Forventning til målet i de kommende år:
NIL
LRGNV mål
KAMI:

HA2HA27

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

KAMI tekst:

HVS mål

HJS mål

Funktionsuddannelse
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HJ44.12 Samarbejde med USA
Målsætning
Landsdelsregion Øst og Landsdelsregion Vest planlægger og gennemfører
en øvelsesaktivitet med deltagelse af op til én delingsværdi fra US
National Guard.

Key Performance Indicator
Aktiviteter med amerikansk deltagelse:
Opfyldt: Hver landsdelsregion planlægger for amerikansk
deltagelse ved en øvelsesaktivitet.

Formålet er træning af interoperabilitet og rollen som receiving
nation/host nation.

Landsdelsregion Øst udpeger aktivitet, hvor amerikansk
deltagelse (INFDEL fra South Dakota) kan integreres.
(Amerikanerne vil ideelt set gerne have en DEL til DK i perioden
31. august - 11. september).
Amerikansk deltagelse (INFDEL fra Pennsylvania) planlægges
integreret i Landsdelsregion Vest regionsøvelse 27.-29.
september 2019.
(Amerikanerne vil ideelt set gerne have en DEL til DK i perioden
19.-30. september).

Beregningsmodel
Aktiviteter afrapporteres jf. standardrapporteringsskabelon.
Forventning til målet i de kommende år:
Nuværende opgaver forventes videreført.
LRGNV mål
KAMI:

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

KAMI tekst:

HA2HA27

HVS mål

HJS mål

Funktionsuddannelse

HJ44.13 Samarbejde med Baltikum
Målsætning
Landsdelsregion Øst og Landsdelsregion Vest planlægger og gennemfører
en øvelsesaktivitet, hvor der integreres deltagelse af op til én
delingsværdi fra de baltiske lande.

Key Performance Indicator
Aktiviteter med baltisk deltagelse:
Opfyldt: Hver landsdelsregion planlægger for baltisk deltagelse
ved en øvelsesaktivitet.

Formålet med aktiviteterne er træning af interoperabilitet og rollen som
receiving nation/host nation.

Litauen deltager i Landsdelsregion Øst PRIK UDD I 1-3. marts
2019 med op til delingsværdi.
Letland deltager i Landsdelsregion VEST regionsøvelse 27.-29.
september 2019 med op til delingsværdi.

Beregningsmodel
Aktiviteter afrapporteres jf. standardrapporteringsskabelon.
Forventning til målet i de kommende år:
Nuværende opgaver forventes videreført.
LRGNV mål
KAMI:

HA2HA27

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

KAMI tekst:

HVS mål

HJS mål

Funktionsuddannelse
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HJ44.14 Øvelse NORTHERN RESILIENCE 2019
Målsætning
Landsdelsregion Øst forestår i samarbejde med Arktisk Kommando
planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af øvelse NORTHERN
RESILIENCE 2019 i Grønland i uge 44 med støtte fra
Hjemmeværnskommandoen.

Key Performance Indicator
Deltagelse i øvelse NORTHERN RESILIENCE:
Opfyldt: Landsdelsregion Øst deltager i øvelsen som planlagt.

Formålet er at øve samvirkeaktiviteter i international ramme og styrke
Arktisk Kommandos operabilitet samt træne Hjemmeværnets evne til at
virke under særlige klimatiske belastninger.
Øvelsen er en forstærket planlægnings- og konceptudviklingsøvelse
(baseret på erfaringer fra 2018) og med deltagelse af styrkebidrag fra
Hjemmeværnet og US National Guard.
Hjemmeværnets bidrag forventes at bestå af 8-10 stabsofficerer og
Subject Matter Experts, som vil fokusere på i øvelsesscenariet at
understøtte Arktisk Kommandos evne til at modtage forstærkningsbidrag
(Host Nation Support og RSOM).
Beregningsmodel
Aktiviteter afrapporteres jf. standardrapporteringsskabelon.
Forventning til målet i de kommende år:
Nuværende opgaver forventes videreført.
Øvelse NORTHERN RESILIENCE forventes gennemført som en LIVEX i 2020. Landsdelsregionerne forventes at skulle deltage på denne øvelse med
enheds- og stabsbidrag, ligesom der også forventes et substantielt enhedsbidrag fra USA til øvelsen.
LRGNV mål
KAMI:

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

KAMI tekst:

HA2HA27

HVS mål

HJS mål

Funktionsuddannelse

HJ44.15 Øvelse GOLDEN COYOTE 2019
Målsætning
Landsdelsregion Øst deltager i øvelse GOLDEN COYOTE i South Dakota
8.-22. juni 2019. Øvelsen har fokus på host nation support relevante
aktiviteter, og deltagelsen sker i forbindelse med udveksling af
infanterikapaciteter mellem nationerne med henblik på at styrke
kapaciteternes interoperabilitet og erfaringsgrundlag.

Key Performance Indicator
Deltagelse i øvelse GOLDEN COYOTE:
Opfyldt: Landsdelsregion Øst deltager i øvelsen som planlagt.

Regionen skal forberede at deltage med et enhedsbidrag af
delingsstørrelse samt evt. et mindre antal stabsofficerer.
Beregningsmodel
Aktiviteter afrapporteres jf. standardrapporteringsskabelon.
Forventning til målet i de kommende år:
Nuværende opgaver forventes videreført.
LRGNV mål
KAMI:

HA2HA27

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

KAMI tekst:

HVS mål

HJS mål

Funktionsuddannelse
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HJ44.16 Infanteriøvelse, Pennsylvania USA
Målsætning
Landsdelsregion Vest deltager i en infanteriøvelse i Pennsylvania 10.-30.
juni 2019 i forbindelse med udveksling af infanterikapaciteter mellem
nationerne med henblik på at styrke kapaciteternes interoperabilitet og
erfaringsgrundlag.

Key Performance Indicator
Deltagelse i amerikansk infanteriøvelse:
Opfyldt: Landsdelsregion Vest deltager i øvelsen som planlagt.

Regionen skal forberede at deltage med et enhedsbidrag af
delingsstørrelse.
Beregningsmodel
Aktiviteter afrapporteres jf. standardrapporteringsskabelon.
Forventning til målet i de kommende år:
Nuværende opgaver forventes videreført.
LRGNV mål
KAMI:

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

KAMI tekst:

HA2HA27

HVS mål

HJS mål

Funktionsuddannelse

HJ44.17 Øvelse ZOBENS
Målsætning
Landsdelsregion Vest deltager i øvelse ZOBENS i Letland i september 2019
med et enhedsbidrag på op til delingsværdi.

Key Performance Indicator
Deltagelse i øvelse ZOBENS:
Opfyldt: Landsdelsregion Vest deltager i øvelsen som planlagt.

Beregningsmodel
Aktiviteter afrapporteres jf. standardrapporteringsskabelon.
Forventning til målet i de kommende år:
Nuværende opgaver forventes videreført.
LRGNV mål
KAMI:

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

KAMI tekst:

HA2HA27

HVS mål

HJS mål

Funktionsuddannelse

HJ44.18 Øvelse FTX KASP
Målsætning
Landsdelsregion Øst deltager i øvelse FTX KASP ved 2nd Territorial District
i Litauen med et enhedsbidrag på op til delingsværdi, forventeligt i
efteråret 2019.

Key Performance Indicator
Deltagelse i øvelse FTX KASP:
Opfyldt: Landsdelsregion Øst deltager i øvelsen som planlagt.

Beregningsmodel
Aktiviteter afrapporteres jf. standardrapporteringsskabelon.
Forventning til målet i de kommende år:
Nuværende opgaver forventes videreført.
LRGNV mål
KAMI:

HA2HA27

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

KAMI tekst:

HVS mål

HJS mål

Funktionsuddannelse
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HJ44.20 Patruljekonkurrence ADMIRAL PITKA RECON CHALLENGE 2019
Målsætning
Landsdelsregion Øst og Landsdelsregion Vest skal deltage i
patruljekonkurrence ADMIRAL PITKA RECON CHALLENGE 2019 i Estland i
august 2019 med ét patruljehold og én kampdommer hver.

Key Performance Indicator
Deltagelse i patruljekonkurrencen ADMIRAL PITKA CHALLENGE
2019:
Opfyldt: Begge landsdelsregioner deltager i konkurrencen som
planlagt.

Beregningsmodel
Aktiviteter afrapporteres jf. standardrapporteringsskabelon.
Forventning til målet i de kommende år:
Nuværende opgaver forventes videreført.
LRGNV mål
KAMI:

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

KAMI tekst:

HA2HA27

HVS mål

HJS mål

Funktionsuddannelse

HJ44.21 Øvelse ZEMMESARDZE PATRULA
Målsætning
Landsdelsregion Vest deltager i øvelse ZEMMESARDZE PATRULA i Letland
i september 2019 med et patruljehold.

Key Performance Indicator
Deltagelse i øvelse ZEMMESARDZE PATRULA:
Opfyldt: Landsdelsregion Vest deltager i øvelsen som planlagt.

Beregningsmodel
Aktiviteter afrapporteres jf. standardrapporteringsskabelon.
Forventning til målet i de kommende år:
Nuværende opgaver forventes videreført.
LRGNV mål
KAMI:

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

KAMI tekst:

HA2HA27

HVS mål

HJS mål

Funktionsuddannelse

HJ44.22 SKANDIA-samarbejdet
Målsætning
Landsdelsregioner, værnsgrene og Hjemmeværnsskolen planlægger for
gennemførelse af udvekslingsaftaler i regi af SKANDIA-samarbejdet jf. ”
Aktivitets- og Utbyttesplanen”.

Key Performance Indicator
NIL

Beregningsmodel
Alle gennemførte aktiviteter registreres på en samlet oversigt.
Alle aktiviteter evalueres og afrapporteres til Hjemmeværnskommandoen jf. standardrapporteringsskabelon.
Forventning til målet i de kommende år:
Nuværende opgaver forventes videreført.
LRGNV mål
KAMI:

HA2HA27

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

KAMI tekst:

HVS mål

HJS mål

Funktionsuddannelse
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Hovedopgave: 3. Beredskab og Indsættelse
Kerneopgave: 3.1 Støtte til Forsvaret
Ydelse:

HJ50 Uddannelses- og øvelsesstøtte.

HJ50.1 Generelle opgaver
Målsætning
Landsdelsregioner, værnsgrene og Hjemmeværnsskolen støtter på
anmodning Forsvarets øvelses- og uddannelsesvirksomhed.
Myndighederne skal med udgangspunkt i de til rådighed værende
personel- og materielressourcer imødekomme Forsvarets ønsker om
støtte.

Key Performance Indicator
Øvelses- og uddannelsesstøtte til Forsvaret.
Opfyldt: Minimum 95 % af de prioriterede/accepterede
anmodninger om øvelses- og uddannelsesstøtte
imødekommes.
Delvist opfyldt: Minimum 90 % imødekommes.
Ikke opfyldt: Færre end 90 % imødekommes.

Støtten til Forsvarets uddannelses- og øvelsesaktiviteter må ikke
kompromittere beredskabsmæssige indsættelser eller Hjemmeværnets
egen uddannelsesvirksomhed.
De af myndigheden prioriterede anmodninger om støtte til Forsvarets
myndigheder søges imødekommet.
Aktiviteter, hvor Hjemmeværnet indgår i et kvalitativt og ligeværdigt
samarbejde med Forsvarets myndigheder og har et direkte
uddannelsesmæssigt udbytte, betragtes som ”uddannelsesvirksomhed”
(HJ44).
Beregningsmodel
Alle anmodninger om støtte indtastes i eMTEP (enten af rekvirenten eller af Hjemmeværnets myndigheder). Alle aktiviteter afrapporteres via
eMTEP, ligesom der udarbejdes afvigeforklaring for anmodninger, der ikke imødekommes via eMTEP.
Forventning til målet i de kommende år:
Nuværende opgaver forventes videreført.
Hjemmeværnet ser på muligheden for at arrangere Forsvarsmesterskaberne i skydning fra 2020 og fremad.
LRGNV mål
KAMI:

HA2N

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

KAMI tekst:

HVS mål

HJS mål

Funktionsuddannelse (øvelser)
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Kerneopgave: 3.1 Støtte til Forsvaret
Ydelse:

HJ51 Støtte til Forsvarets internationale opgaveløsning

HJ51.1 International opgaveløsning
Målsætning
Landsdelsregioner og værnsgrene skal være rede til på ordre at kunne
støtte og bistå Forsvarets internationale opgaveløsning med relevante
kapaciteter, enheder og/eller enkeltpersoner. Opgaveløsningen initieres
normalt via Hjemmeværnskommandoen.

Key Performance Indicator
Støtte til Forsvarets internationale opgaveløsning:
Opfyldt: Myndighederne deltager med aftalte kapaciteter.
Ikke opfyldt: Myndighederne kan ikke imødekomme aftalte
afgivelser.

Detaljerede resultatkrav fremgår ikke i årsprogrammet grundet operative
forhold, men aftales direkte med berørte myndigheder.

Alle aktiviteter evalueres og afrapporteres til
Hjemmeværnskommandoen.

Hjemmeværnet skal fortsat støtte ved Resolute Support Mission i
Afghanistan med rådgivere inden for økonomi og logistik.
Myndighederne deltager i andre opgaver ved behov – Hjemmeværnets
eventuelle deltagelse i et bevogtningsbidrag samt et muligt nordisk
Mobile Training Team i Mali forår 2019 er endnu ikke afklaret ligesom et
evt. flybidrag fra Flyverhjemmeværnet (muligvis medio 2019) til støtte for
Forsvarets opgaver i forbindelse med FRONTEX for nærværende er
uafklaret.
Beregningsmodel
Alle aktiviteter evalueres og afrapporteres til Hjemmeværnskommandoen jf. standardrapporteringsskabelon.
Forventning til målet i de kommende år:
Nuværende opgaver forventes videreført. Opgaven vedr. FRONTEX forventes at strække sig frem til og med 2021.
LRGNV mål
KAMI:

LRGNE mål

MHV mål

KAMI tekst:

3105

Ydelse:

FHV mål

HVS mål

HJS mål

Andre tillids- og sik.-skab aktiviteter

HJ53 Bevogtning og afspærring.

HJ53.1 Bevogtning og afspærring
Målsætning
Landsdelsregioner og værnsgrene støtter på anmodning Forsvarets
myndigheder i deres opgaveløsning med efterspurgte kapaciteter.
Myndighederne skal med udgangspunkt i de til rådighed værende
personel- og materielressourcer kunne indsætte sine operative
kapaciteter i forbindelse med opgaveløsningen.

Key Performance Indicator
Myndighederne støtter på anmodning ved
prioriterede/accepterede opgaver.
Opfyldt: Minimum 95 % af anmodningerne imødekommes.
Delvist opfyldt: Minimum 90 % imødekommes.
Ikke opfyldt: Færre end 90 % imødekommes.

De af myndigheden prioriterede anmodninger om støtte (jf.
opstillingsgrundlaget for Hjemmeværnets kapaciteter) til Forsvarets
myndigheder søges imødekommet.
Beregningsmodel
Myndighederne udarbejder en samlet oversigt med alle anmodninger om støtte, og der udarbejdes afvigeforklaring for anmodninger, der ikke
imødekommes.
Forventning til målet i de kommende år:
Nuværende opgaver forventes videreført.
LRGNV mål
KAMI:

HC4AS1

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

KAMI tekst:

HVS mål

HJS mål

Bevogtning
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Kerneopgave: 3.1 Støtte til Forsvaret
Ydelse:

HJ54 Søredning SAR (Search & Rescue).

HJ54.1 SAR
Målsætning
Marinehjemmeværnet og Flyverhjemmeværnet indgår i det nationale
SAR-beredskab og skal uvarslet kunne indsættes til redning inden for den
danske SAR organisations geografiske ansvarsområde.
Marinehjemmeværnet skal sikre, at værnets operative kapaciteter
efterlever kravet til en reaktionstid på maximalt 1 time ved SARoperationer, samt at den gennemsnitlige reaktionstid ved disse opgaver
ikke overstiger 45 minutter (jf. krav fra Skibsfartens og Luftfartens
Redningsråd - SAR DANMARK).
Flyverhjemmeværnet skal sikre, at Hjemmeværnets Flyvende Kapacitet
efterlever kravet til en reaktionstid på maximalt 1 time/3 timer ved SARoperationer (specifikke krav til den flyvende kapacitet forventes at
komme til at fremgå af mål- og resultatkrav fra Skibsfartens og
Luftfartens Redningsråd - SAR DANMARK).

Key Performance Indicator
Beredskabskravet til Marinehjemmeværnets opgaveløsning
ved SAR-operationer efterleves (1 time):
Opfyldt: Minimum 95 % af anmodningerne imødekommes
indenfor beredskabskravet.
Delvist opfyldt: Minimum 90 % imødekommes.
Ikke opfyldt: Færre end 90 % imødekommes.
OILOBS-opgaver (HJ56.1) sammentælles med SAR-opgaver.
Beredskabskravet til Marinehjemmeværnets gennemsnitlige
reaktionstid ved SAR-operationer skal ligeledes efterleves:
Opfyldt: Gennemsnitlige udrykningstid på maksimalt 45 min.
Delvist opfyldt: Udrykningstid maksimalt 60 min.
Ikke opfyldt: Udrykningstid på mere end 60 min.
Beredskabskravet til Hjemmeværnets Flyvende Kapacitet
efterleves (1 time/3 timer):
Opfyldt: Minimum 95 % af anmodningerne imødekommes
indenfor beredskabskravet.
Delvist opfyldt: Minimum 90 % imødekommes.
Ikke opfyldt: Færre end 90 % imødekommes.

Beregningsmodel
Myndighederne udarbejder en samlet oversigt med alle anmodninger om støtte, og der udarbejdes afvigeforklaring for alle indsættelser, der ikke
efterlever beredskabskravet.
Marinehjemmeværnet foretager registrering i 056-rapport.
Flyverhjemmeværnet foretager registering i "Aero Plan".
Forventning til målet i de kommende år:
Nuværende opgaver forventes videreført.
LRGNV mål
KAMI:

5101A

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

KAMI tekst:

HVS mål

HJS mål

Opretholdelse af SAR beredskab, DK
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HJ56 Maritim havmiljøovervågning

HJ56.1 Havmiljøovervågning
Målsætning
Marinehjemmeværnet og Flyverhjemmeværnet indgår i det nationale
miljøberedskab og kan varslet eller uvarslet indsættes i forbindelse med
miljømæssige opgaver primært i dansk farvand.

Key Performance Indicator
Beredskabskravet til Marinehjemmeværnets opgaveløsning
ved OILOBS-opgaver efterleves (1 time):
Opfyldt: Minimum 95 % af anmodningerne imødekommes
indenfor beredskabskravet.
Delvist opfyldt: Minimum 90 % imødekommes.
Ikke opfyldt: Færre end 90 % imødekommes.

Marinehjemmeværnet skal sikre, at værnets operative kapaciteter
efterlever kravet til en reaktionstid på maximalt 1 time ved OILOBSopgaver (olieobservationsopgaver) - akutte indsættelser.

Ved udregning af målopfyldelsesprocenten for akutte
indsættelser for Marinehjemmeværnet sammentælles OILOBSog SAR-opgaver (HJ54.1) henset til det meget begrænsede
antal OILOBS-opgaver.

Marinehjemmeværnets operative kapaciteter samt Hjemmeværnets
Flyvende Kapacitet leverer på anmodning støtte til Værnsfælles
Forsvarskommando i forbindelse med generelle
miljøovervågningsopgaver.

Marinehjemmeværnet og Flyverhjemmeværnet støtter på
anmodning ved øvrige opgaver (varslede):
Opfyldt: Minimum 95 % af anmodningerne imødekommes.
Delvist opfyldt: Minimum 90 % imødekommes.
Ikke opfyldt: Færre end 90 % imødekommes.

Øvrige henvendelser vedr. støtte søges imødekommet.

Beregningsmodel
Myndighederne udarbejder en samlet oversigt med alle anmodninger om støtte, og der udarbejdes afvigeforklaring for anmodninger, der ikke
imødekommes.
Forventning til målet i de kommende år:
Nuværende opgaver forventes videreført.
LRGNV mål
KAMI:

LRGNE mål

MHV mål

KAMI tekst:

5106XC31

Ydelse:

FHV mål

HVS mål

HJS mål

Havmiljø, Bekæmpelse

HJ58 Overvågning.

HJ58.1 Overvågning, generelt
Målsætning
Landsdelsregioner og værnsgrene støtter på anmodning Forsvarets
myndigheder i deres opgaveløsning med efterspurgte kapaciteter.
Myndighederne skal med udgangspunkt i de til rådighed værende
personel- og materielressourcer kunne indsætte sine operative
kapaciteter i forbindelse med opgaveløsningen.

Key Performance Indicator
Myndighederne støtter på anmodning ved
prioriterede/accepterede opgaver:
Opfyldt: Minimum 95 % af anmodningerne imødekommes.
Delvist opfyldt: Minimum 90 % imødekommes.
Ikke opfyldt: Færre end 90 % imødekommes.

De af myndigheden prioriterede anmodninger om støtte (jf.
opstillingsgrundlaget for Hjemmeværnets kapaciteter) til Forsvarets
myndigheder søges imødekommet.

Beregningsmodel
Myndighederne udarbejder en samlet oversigt med alle anmodninger om støtte, og der udarbejdes afvigeforklaring for anmodninger, der ikke
imødekommes.
Forventning til målet i de kommende år:
Nuværende opgaver forventes videreført.
LRGNV mål
KAMI:

2101A

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

KAMI tekst:

HVS mål

HJS mål

Overvågn.og suverænitetshånd.,DK omr.
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HJ58.2 Farvandsovervågning
Målsætning
Marinehjemmeværnet og Flyverhjemmeværnet indgår i dansk
myndighedsudøvelse med overvågningssejladser til
suverænitetshåndhævelse af dansk farvand til støtte for
Forsvarskommandoen.
Marinehjemmeværnet gennemfører efter aftale 90 overvågningssejladser
(2 x 45 weekender pr. år jf. Reglement for Marinehjemmeværnet 1-35
SURVEX pkt. 3) til suverænitetshåndhævelse (SURVEX) af dansk farvand
med fartøjer af 800/850/900 klassen.

Key Performance Indicator
Gennemførelse af farvandsovervågning (SURVEX) med
Marinehjemmeværnets fartøjer:
Opfyldt: Gennemførelse af SURVEX med to fartøjer i 45
weekender (i alt 180 sejldage).
Delvist opfyldt: To fartøjer i minimum 40 weekender
(minimum 160 sejldage).
Ikke opfyldt: To fartøjer i færre end 40 weekender (mindre
end 160 sejldage).

Herudover gennemfører Flyverhjemmeværnet på anmodning
overvågningsflyvninger med den flyvende kapacitet. Flyvningerne aftales
på forhånd mellem Forsvarskommandoen og Flyverhjemmeværnet som
planlagte indsættelser (der er pt. ikke aftalt et fast antal flyvninger, men
forventningen er to-fire indsættelser pr. måned).
Beregningsmodel
Myndighederne udarbejder en samlet oversigt med alle anmodninger om støtte, og der udarbejdes afvigeforklaring for alle indsættelser, der ikke
efterlever beredskabskravet.
Marinehjemmeværnet foretager registrering i 056-rapport.
Flyverhjemmeværnet foretager registering i "Aero Plan".
Forventning til målet i de kommende år:
Nuværende opgaver forventes videreført.
Det forventes, at der laves en mere formel aftale vedr. opgaver til Hjemmeværnets Flyvende Kapacitet med Forsvarskommandoen.
LRGNV mål
KAMI:

2101A

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

KAMI tekst:

HVS mål

HJS mål

Overvågn.og suverænitetshånd.,DK omr.
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Ydelse:

HJ59 Specialiststøtte (rydningsassistance).

HJ59.1 Rydningsassistance
Målsætning
Landsdelsregion Øst og Landsdelsregion Vest indgår i det nationale
rydningsberedskab, og skal på anmodning varslet såvel som uvarslet
kunne støtte Ingeniørregimentet ved rydningsopgaver inden for eget
ansvarsområde. (forsøgsordning vedr. sæsonberedskab er under
udarbejdelse og skal evt. indarbejdes i målet, når godkendt).

Key Performance Indicator
Beredskabskravet til Hjemmeværnets opgaveløsning ved
rydningsassistancer efterleves (1 time):
Opfyldt: Minimum 95 % af anmodningerne imødekommes
indenfor beredskabskravet.
Delvist opfyldt: Minimum 90 % imødekommes.
Ikke opfyldt: Færre end 90 % imødekommes.

Landsdelsregionerne skal sikre, at kapaciteten efterlever kravet til en
reaktionstid på maximalt 1 time ved uvarslede opgaver året rundt.

Landsdelsregionerne støtter på anmodning ved øvrige opgaver
(varslede):
Opfyldt: Minimum 95 % af anmodningerne imødekommes.
Delvist opfyldt: Minimum 90 % imødekommes.
Ikke opfyldt: Færre end 90 % imødekommes.

Øvrige henvendelser vedr. rydningsassistancer søges imødekommet.

Beregningsmodel
Myndighederne udarbejder en samlet oversigt med alle anmodninger om støtte, og der udarbejdes afvigeforklaring for anmodninger, der ikke
imødekommes eller ikke efterlever beredskabskravet.
Forventning til målet i de kommende år:
Nuværende opgaver forventes videreført.
LRGNV mål
KAMI:

5109A

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

KAMI tekst:

HVS mål

HJS mål

Ammunitionsrydning
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Ydelse:

HJ61 HJ62 HJ63 Ceremoniel støtte.

HJ61.1 Generelle opgaver
Målsætning
Ceremoniel støtte omhandler alle aktiviteter indenfor traditionspleje civilt
såvel som militært i forbindelse med fejring eller højtideligholdelse af
mærkedage.
Landsdelsregioner og værnsgrenes musik- og tamburkorps deltager i den
forbindelse ved ceremonielle aktiviteter f.eks. parader,
musikarrangementer og mindehøjtideligheder.

Key Performance Indicator
Myndighederne udarbejder en oversigt over styringsrelevante
aktiviteter.
Opfyldt: Minimum 95 % af de godkendte anmodninger
imødekommes.
Delvist opfyldt: Minimum 90 % imødekommes.
Ikke opfyldt: Færre end 90 % imødekommes.

Herudover deltager Hjemmeværnets myndigheder med personel på
anmodning ved markering af nationale såvel som lokale
mindehøjtideligheder indenfor eget ansvarsområde.
Hjemmeværnets myndigheder kan endvidere blive pålagt/anmodet om at
repræsentere Danmark i udlandet i forbindelse med markering af diverse
mærkedage og mindehøjtideligheder med personel og/eller materiel.
Landsdelsregioner og værnsgrene med egne musikenheder skal i tæt
dialog med Hjemmeværnskommandoen sikre, at kapaciteten efterlever
kravet til musikvirksomheden og imødekommer henvendelser om støtte
til musikaktiviteter og parader fra Forsvaret.
Øvrige relevante henvendelser vedr. musikarrangementer søges
imødekommet (herunder civile arrangementer).
Beregningsmodel
Myndighederne udarbejder en samlet oversigt med alle anmodninger om støtte, og der udarbejdes afvigeforklaring for anmodninger, der ikke
imødekommes.
Forventning til målet i de kommende år:
Nuværende opgaver forventes videreført.
LRGNV mål
KAMI:

LRGNE mål

5111B, 5111E

MHV mål

FHV mål

KAMI tekst:

HVS mål

HJS mål

Afgiv. T. æresKDO mv. (ej fast vagter), militær m
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HJ61.2 Hjemmeværnets 70 års jubilæum
Målsætning
Hjemmeværnets 70 års jubilæum 1. april 2019, fejres ved en central
begivenhed søndag 31. marts på Hjemmeværnsskolen i Nymindegab.

Key Performance Indicator
NIL

Hjemmeværnskommandoen er overordnet ansvarlig for arrangementet
og vil udsende et nærmere direktiv for gennemførelsen. Det påregnes, at
underafdelinger, landsråd, Hjemmeværnets historiske kommission,
distrikter, værnsgrensniveauet samt Hjemmeværnets jubilarer inviteres til
at deltage i fejringen. Der planlægges med ca. 700 deltagere ved
arrangementet.
Herudover vil medlemmer af kongefamilien, repræsentanter fra
Forsvarsministeriet, medlemmer af Folketinget samt andre
styrelseschefer og udenlandske samarbejdspartnere m.fl. blive inviteret
til jubilæet.
Beregningsmodel
NIL
Forventning til målet i de kommende år:
Nuværende opgaver forventes ikke videreført.
LRGNV mål
KAMI:

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

KAMI tekst:

5111B, 5111E

HVS mål

HJS mål

Afgiv. T. æresKDO mv. (ej fast vagter), militær m

HJ61.3 Danmarks Befrielse 4. og 5. maj
Målsætning
Hjemmeværnets myndigheder deltager ved højtideligholdelsen af
Danmarks befrielse 4. og 5. maj ved lokale arrangementer i relevant
omfang.

Key Performance Indicator
NIL

Beregningsmodel
NIL
Forventning til målet i de kommende år:
Nuværende opgaver forventes videreført.
LRGNV mål
KAMI:

LRGNE mål

5111B, 5111E

MHV mål

FHV mål

KAMI tekst:

HVS mål

HJS mål

Afgiv. T. æresKDO mv. (ej fast vagter), militær m
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HJ61.4 800 året for Dannebrog
Målsætning
Marinehjemmeværnet skal forudse deltagelse ved markeringen af 800
året for ”Dannebrog” 15. juni 2019 i Tallinn, Estland.

Key Performance Indicator
Marinehjemmeværnet deltager jf. direktiv fra
Hjemmeværnskommandoen.

Marinehjemmeværnet deltager efter nærmere aftale med
Hjemmeværnskommandoen, der afklarer de nærmere rammer for
aktiviteten med Forsvarsministeriet og Forsvarskommandoen.
Det forventes, at Marinehjemmeværnet skal deltage med to-fire fartøjer,
som skal indgå i en "Kongedeling", der følger kongeskibet Dannebrog til
Estland samt med et fanekommando.
Beregningsmodel
NIL
Forventning til målet i de kommende år:
Nuværende opgaver forventes ikke videreført.
LRGNV mål
KAMI:

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

KAMI tekst:

5111B, 5111E

HVS mål

HJS mål

Afgiv. T. æresKDO mv. (ej fast vagter), militær m

HJ61.5 National flagdag 5. september
Målsætning
Hjemmeværnets myndigheder deltager ved lokale arrangementer i
forbindelse med fejringen af den nationale flagdag 5. september i
relevant omfang.

Key Performance Indicator
NIL

Beregningsmodel
NIL
Forventning til målet i de kommende år:
Nuværende opgaver forventes videreført.
LRGNV mål
KAMI:

LRGNE mål

5111B, 5111E

MHV mål

FHV mål

KAMI tekst:

HVS mål

HJS mål

Afgiv. T. æresKDO mv. (ej fast vagter), militær m
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Ydelse:

HJ70 Afspærring, hjælp til Politiet.

HJ70.1 Afspærring
Målsætning
Landsdelsregion Øst og Landsdelsregion Vest støtter på anmodning
varslet såvel som uvarslet Politiet med militære kapaciteter til afspærring.
Landsdelsregionerne skal med udgangspunkt i de til rådighed værende
personel- og materielressourcer kunne indsætte sine operative
kapaciteter, enheder eller enkeltpersoner i forbindelse med
opgaveløsningen.
Al støttevirksomhed til Politiet registreres og evalueres i REEVAPOL
(elektronisk registrerings- og evalueringssystem for Hjemmeværnets
støtte til Politiet).
Hjemmeværnet har indgået en aftale med Politiet om levering af støtte
ved en række forskellige opgavetyper (Afspærring, Færdselsregulering og
Overvågning opgøres særskilt, mens øvrige opgavetyper opgøres samlet
som ”Øvrig militær hjælp til samfundet”).
Bemærk: Støtte til Forsvarets myndigheder samt beredskabsmæssige
indsættelser har prioritet.

Key Performance Indicator
Beredskabskravet til Hjemmeværnets opgaveløsning ved
militær hjælp til samfundet efterleves (1 time/30 soldater pr.
værn/distrikt):
Opfyldt: Minimum 95 % af anmodningerne imødekommes
indenfor beredskabskravet.
Delvist opfyldt: Minimum 90 % imødekommes.
Ikke opfyldt: Færre end 90 % imødekommes.
Beredskabskravet til Hjemmeværnets opgaveløsning ved
militær hjælp til samfundet efterleves (3 timer/100 soldater pr.
værn/distrikt):
Opfyldt: Alle anmodningerne imødekommes indenfor beredskabskravet.
Delvist opfyldt: Minimum 95 % imødekommes.
Ikke opfyldt: Færre end 95 % imødekommes.
Landsdelsregionerne støtter på anmodning ved øvrige opgaver
(varslede):
Opfyldt: Minimum 95 % af anmodningerne imødekommes.
Delvist opfyldt: Minimum 90 % imødekommes.
Ikke opfyldt: Færre end 90 % imødekommes.
Kvalitet i opgaveløsningen til Politiet (aktiviteter rekvireret via
REEVAPOL):
Opfyldt: Politiet vurderer, at minimum 95 % af anmodningerne
er løst tilfredsstillende.
Delvist opfyldt: Minimum 90 % er løst tilfredsstillende.
Ikke opfyldt: Færre end 90 % er løst tilfredsstillende.

Beregningsmodel
REEVAPOL (Beredskab) – Uvarslede indsættelser – Indsatsevaluering – spørgsmålet: ”Blev indsatsen påbegyndt som ønsket?”
REEVAPOL (Kvalitet) – Rekvisition – Indsatsevaluering – spørgsmålet: ”Blev opgaven løst tilfredsstillende?”
Forventning til målet i de kommende år:
Nuværende opgaver forventes videreført.
LRGNV mål
KAMI:

5201A

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

KAMI tekst:

HVS mål

HJS mål

Almidelig hjælp til politiet
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Ydelse:

HJ71 Færdselsregulering, hjælp til Politiet.

HJ71.1 Færdselsregulering
Målsætning
Landsdelsregion Øst og Landsdelsregion Vest støtter på anmodning
varslet såvel som uvarslet Politiet med militære kapaciteter til
færdselsregulering.
Landsdelsregionerne skal med udgangspunkt i de til rådighed værende
personel- og materielressourcer kunne indsætte sine operative
kapaciteter, enheder eller enkeltpersoner i forbindelse med
opgaveløsningen.
Al støttevirksomhed til Politiet registreres og evalueres i REEVAPOL.
Hjemmeværnet har indgået en aftale med Politiet om levering af støtte
ved en række forskellige opgavetyper (Afspærring, Færdselsregulering og
Overvågning opgøres særskilt, mens øvrige opgavetyper opgøres samlet
som ”Øvrig militær hjælp til samfundet”).
Bemærk: Støtte til Forsvarets myndigheder samt beredskabsmæssige
indsættelser har prioritet.

Key Performance Indicator
Beredskabskravet til Hjemmeværnets opgaveløsning ved
militær hjælp til samfundet efterleves (1 time/30 soldater pr.
værn/distrikt):
Opfyldt: Minimum 95 % af anmodningerne imødekommes
indenfor beredskabskravet.
Delvist opfyldt: Minimum 90 % imødekommes.
Ikke opfyldt: Færre end 90 % imødekommes.
Beredskabskravet til Hjemmeværnets opgaveløsning ved
militær hjælp til samfundet efterleves (3 timer/100 soldater pr.
værn/distrikt):
Opfyldt: Alle anmodningerne imødekommes indenfor beredskabskravet.
Delvist opfyldt: Minimum 95 % imødekommes.
Ikke opfyldt: Færre end 95 % imødekommes.
Landsdelsregionerne støtter på anmodning ved øvrige opgaver
(varslede):
Opfyldt: Minimum 95 % af anmodningerne imødekommes.
Delvist opfyldt: Minimum 90 % imødekommes.
Ikke opfyldt: Færre end 90 % imødekommes.
Kvalitet i opgaveløsningen til Politiet (aktiviteter rekvireret via
REEVAPOL):
Opfyldt: Politiet vurderer, at minimum 95 % af anmodningerne
er løst tilfredsstillende.
Delvist opfyldt: Minimum 90 % er løst tilfredsstillende.
Ikke opfyldt: Færre end 90 % er løst tilfredsstillende.

Beregningsmodel
REEVAPOL – Uvarslede indsættelser – Indsatsevaluering – spørgsmålet: ”Blev indsatsen påbegyndt som ønsket?”
REEVAPOL (Kvalitet) – Rekvisition – Indsatsevaluering – spørgsmålet: ”Blev opgaven løst tilfredsstillende?”
Forventning til målet i de kommende år:
Nuværende opgaver forventes videreført.
LRGNV mål
KAMI:

5201A

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

KAMI tekst:

HVS mål

HJS mål

Almidelig hjælp til politiet
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Ydelse:

HJ72 Overvågning, hjælp til Politiet.

HJ72.1 Overvågning
Målsætning
Landsdelsregion Øst og Landsdelsregion Vest støtter på anmodning
varslet såvel som uvarslet Politiet med militære kapaciteter til
overvågning.
Landsdelsregionerne skal med udgangspunkt i de til rådighed værende
personel- og materielressourcer kunne indsætte sine operative
kapaciteter, enheder eller enkeltpersoner i forbindelse med
opgaveløsningen.
Al støttevirksomhed til Politiet registreres og evalueres i REEVAPOL.
Hjemmeværnet har indgået en aftale med Politiet om levering af støtte
ved en række forskellige opgavetyper (Afspærring, Færdselsregulering og
Overvågning opgøres særskilt, mens øvrige opgavetyper opgøres samlet
som ”Øvrig militær hjælp til samfundet”).
Bemærk: Støtte til Forsvarets myndigheder samt beredskabsmæssige
indsættelser har prioritet.

Key Performance Indicator
Beredskabskravet til Hjemmeværnets opgaveløsning ved
militær hjælp til samfundet efterleves (1 time/30 soldater pr.
værn/distrikt):
Opfyldt: Minimum 95 % af anmodningerne imødekommes
indenfor beredskabskravet.
Delvist opfyldt: Minimum 90 % imødekommes.
Ikke opfyldt: Færre end 90 % imødekommes.
Beredskabskravet til Hjemmeværnets opgaveløsning ved
militær hjælp til samfundet efterleves (3 timer/100 soldater pr.
værn/distrikt):
Opfyldt: Alle anmodningerne imødekommes indenfor beredskabskravet.
Delvist opfyldt: Minimum 95 % imødekommes.
Ikke opfyldt: Færre end 95 % imødekommes.
Landsdelsregionerne støtter på anmodning ved øvrige opgaver
(varslede):
Opfyldt: Minimum 95 % af anmodningerne imødekommes.
Delvist opfyldt: Minimum 90 % imødekommes.
Ikke opfyldt: Færre end 90 % imødekommes.
Kvalitet i opgaveløsningen til Politiet (aktiviteter rekvireret via
REEVAPOL):
Opfyldt: Politiet vurderer, at minimum 95 % af anmodningerne
er løst tilfredsstillende.
Delvist opfyldt: Minimum 90 % er løst tilfredsstillende.
Ikke opfyldt: Færre end 90 % er løst tilfredsstillende.

Beregningsmodel
REEVAPOL – Uvarslede indsættelser – Indsatsevaluering – spørgsmålet: ”Blev indsatsen påbegyndt som ønsket?”
REEVAPOL (Kvalitet) – Rekvisition – Indsatsevaluering – spørgsmålet: ”Blev opgaven løst tilfredsstillende?”
Forventning til målet i de kommende år:
Nuværende opgaver forventes videreført.
LRGNV mål
KAMI:

5201A

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

KAMI tekst:

HVS mål

HJS mål

Almidelig hjælp til politiet

Side 56 af 67

6. februar 2019

Frigivet til internettet

Frigivet til internettet

Kerneopgave: 3.2 Støtte til samfundet
HJ72.2 Flyvende støtte
Målsætning
Flyverhjemmeværnet støtter på anmodning sektoransvarlige
myndigheder og andre civile samarbejdspartnere varslet såvel som
uvarslet med Hjemmeværnets Flyvende Kapacitet.
Flyverhjemmeværnet skal med udgangspunkt i de til rådighed værende
personel- og materielressourcer imødekomme ønsker om støtte til f.eks.
Politiet og andre samarbejdspartnere.
Bemærk: Støtte til Forsvarets myndigheder samt beredskabsmæssige
indsættelser har prioritet.

Key Performance Indicator
Beredskabskravet til Hjemmeværnets Flyvende Kapacitet
efterleves (1 time/3 timer):
Opfyldt: Minimum 95 % af anmodningerne imødekommes
indenfor beredskabskravet.
Delvist opfyldt: Minimum 90 % imødekommes.
Ikke opfyldt: Færre end 90 % imødekommes.
Flyverhjemmeværnet støtter på anmodning ved
luftoperationer:
Opfyldt: Minimum 95 % af anmodningerne imødekommes.
Delvist opfyldt: Minimum 90 % imødekommes.
Ikke opfyldt: Færre end 90 % imødekommes.

Beregningsmodel
Flyverhjemmeværnet udarbejder en samlet oversigt med alle anmodninger om støtte, og der udarbejdes afvigeforklaring for alle indsættelser, der
ikke imødekommes eller ikke efterlever beredskabskravet.
Flyverhjemmeværnet foretager registering i "Aero Plan".
Forventning til målet i de kommende år:
Nuværende opgaver forventes efter gennemførelse af ”pilotprojekt” for Hjemmeværnets Flyvende Kapacitet videreført og udviklet i takt med
drøftelser mellem Forsvarskommandoen og Flyverhjemmeværnet. Drøftelserne skal tillige afklare opgaver og støtte til Politiet.
LRGNV mål
KAMI:

LRGNE mål

MHV mål

KAMI tekst:

5201A

Ydelse:

FHV mål

HVS mål

HJS mål

Almidelig hjælp til politiet

HJ73 Maritim støtte.

HJ73.1 Maritim støtte til samfundet
Målsætning
Marinehjemmeværnet og Flyverhjemmeværnet støtter på anmodning
sektoransvarlige myndigheder og andre civile samarbejdspartnere med
maritime og flyverspecifikke kapaciteter.
Marinehjemmeværnet og Flyverhjemmeværnet skal med udgangspunkt i
de til rådighed værende personel- og materielressourcer imødekomme
ønsker om støtte til f.eks. Politiet, SKAT, Dansk Center for Havmiljø og
andre samarbejdspartnere.

Key Performance Indicator
Marinehjemmeværnet og Flyverhjemmeværnet støtter på
anmodning med maritime og flyverspecifikke kapaciteter:
Opfyldt: Minimum 95 % af anmodningerne imødekommes.
Delvist opfyldt: Minimum 90 % imødekommes.
Ikke opfyldt: Færre end 90 % imødekommes.

Bemærk: Støtte til Forsvarets myndigheder samt beredskabsmæssige
indsættelser har prioritet.
Beregningsmodel
Myndighederne udarbejder en samlet oversigt med alle anmodninger om støtte, og der udarbejdes afvigeforklaring for alle indsættelser, der ikke
imødekommes.
Marinehjemmeværnet foretager registrering i 056-rapport.
Flyverhjemmeværnet foretager registering i "Aero Plan".
Forventning til målet i de kommende år:
Nuværende opgaver forventes videreført.
LRGNV mål
KAMI:

5206A

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

KAMI tekst:

HVS mål

HJS mål

Assistance til andre myndigheder
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Ydelse:

HJ74 Øvrig militær hjælp til samfundet.

HJ74.1 Øvrig støtte til sektoransvarlige myndigheder
Målsætning
Landsdelsregioner og værnsgrene indgår i Hjemmeværnets generelle
beredskab og skal derfor ved rekvisition kunne levere støtte til
samfundets samlede beredskab (de sektoransvarlige myndigheder) i
forbindelse med naturfænomener, forureningsbekæmpelse,
eftersøgningsopgaver eller andre uvarslede beredskabsmæssige opgaver.
Herudover skal Landsdelsregionerne endvidere på anmodning kunne
støtte ved øvrige varslede opgaver indenfor eget geografiske
ansvarsområde.
Myndighederne skal være klar til at indsætte det rekvirerede mandskab
(op til 30 soldater pr. værnsgren eller distrikt) samt organisatorisk
materiel inden for 1 time fra modtagelsen af en rekvisition.
Indsatsen/støtten skal kunne øges med det rekvirerede mandskab (op til
100 soldater pr. værnsgren eller distrikt) samt organisatorisk materiel
inden for 3 timer fra modtagelsen af rekvisitionen.
Øvrige henvendelser vedr. støtte søges imødekommet. Al
støttevirksomhed til Politiet registreres og evalueres i REEVAPOL
(elektronisk registrerings- og evalueringssystem for Hjemmeværnets
støtte til Politiet).

Key Performance Indicator
Beredskabskravet til Hjemmeværnets opgaveløsning ved
militær hjælp til samfundet efterleves (1 time/30 soldater pr.
værn/distrikt):
Opfyldt: Minimum 95 % af anmodningerne imødekommes
indenfor beredskabskravet.
Delvist opfyldt: Minimum 90 % imødekommes.
Ikke opfyldt: Færre end 90 % imødekommes.
Beredskabskravet til Hjemmeværnets opgaveløsning ved
militær hjælp til samfundet efterleves (3 timer/100 soldater pr.
værn/distrikt):
Opfyldt: Alle anmodningerne imødekommes indenfor beredskabskravet.
Delvist opfyldt: Minimum 95 % imødekommes.
Ikke opfyldt: Færre end 95 % imødekommes.
Myndighederne støtter på anmodning ved øvrige opgaver
(varslede):
Opfyldt: Minimum 95 % af anmodningerne imødekommes.
Delvist opfyldt: Minimum 90 % imødekommes.
Ikke opfyldt: Færre end 90 % imødekommes.

Bemærk: Støtte til Forsvarets myndigheder samt beredskabsmæssige
indsættelser har prioritet.
Beregningsmodel
Myndighederne udarbejder en samlet oversigt med alle anmodninger om støtte, og der udarbejdes afvigeforklaring for anmodninger, der ikke
imødekommes eller ikke efterlever beredskabskravet (dette gælder kun for aktiviteter, der ikke er rekvireret gennem REEVAPOL).
REEVAPOL – Uvarslede indsættelser – Indsatsevaluering – spørgsmålet:
”Blev indsatsen påbegyndt som ønsket?”
REEVAPOL (Kvalitet) – Rekvisition – Indsatsevaluering – spørgsmålet:
”Blev opgaven løst tilfredsstillende?”
Forventning til målet i de kommende år:
Nuværende opgaver forventes videreført.
LRGNV mål
KAMI:

5206A

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

KAMI tekst:

HVS mål

HJS mål

Assistance til andre myndigheder
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HJ74.2 Støtte til uddannelse
Målsætning
Hjemmeværnsskolen støtter på anmodning sektoransvarlige
myndigheder og andre civile samarbejdspartnere på uddannelses- og
øvelsesområdet med relevante kapaciteter inden for
uddannelsesvirksomhed.

Key Performance Indicator
Hjemmeværnsskolen støtter på anmodning
uddannelsesrelaterede opgaver:
Opfyldt: Minimum 95 % af anmodningerne imødekommes.
Delvist opfyldt: Minimum 90 % imødekommes.
Ikke opfyldt: Færre end 90 % imødekommes.

Hjemmeværnsskolen skal med udgangspunkt i de til rådighed værende
personel- og materielressourcer imødekomme ønsker om støtte fra
sektoransvarlige myndigheder og civile samarbejdspartnere.
Uddannelsesstøtten må ikke kompromittere Hjemmeværnets egen
uddannelsesvirksomhed eller operative opgaveløsning.
Aktiviteter, hvor Hjemmeværnet indgår i et kvalitativt og ligeværdigt
samarbejde med civile samarbejdspartnere og har et direkte
uddannelsesmæssigt udbytte, betragtes som ”uddannelsesvirksomhed”.
Beregningsmodel
Hjemmeværnsskolen udarbejder en samlet oversigt med alle anmodninger om støtte, og der udarbejdes afvigeforklaring for anmodninger, der
ikke imødekommes.
Forventning til målet i de kommende år:
Nuværende opgaver forventes videreført.
LRGNV mål
KAMI:

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

KAMI tekst:

5206A

HVS mål

HJS mål

Assistance til andre myndigheder

HJ74.3 Støtte til landeprogrammer.
Målsætning
Landsdelsregioner, værnsgrene og Hjemmeværnsskolen deltager med
relevante kapaciteter og/eller enkeltpersoner ved diverse internationale
aktiviteter i regi af landeprogrammer/samarbejdsaftaler.
Myndighedernes afgivelser fastlægges gennem bilaterale drøftelser med
Hjemmeværnskommandoen.

Key Performance Indicator
Støtte til landeprogrammer:
Opfyldt: Myndighederne deltager i aftalte aktiviteter med
partnerlande.
Ikke opfyldt: Myndighederne kan ikke imødekomme aftalte
afgivelser.

Beregningsmodel
Alle aktiviteter evalueres og afrapporteres til Hjemmeværnskommandoen jf. standardrapporteringsskabelon.
Forventning til målet i de kommende år:
Nuværende opgaver forventes videreført.
LRGNV mål
KAMI:

5206A

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

KAMI tekst:

HVS mål

HJS mål

Assistance til andre myndigheder
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HJ74.4 Støtte til stabiliseringsopg. under Freds- og Stabiliseringsfonden
Målsætning
Hjemmeværnets myndigheder skal situationsbestemt yde støtte til
aktiviteter som Hjemmeværnet gennemfører i regi af den
interministerielle Freds- og Stabiliseringsfond, med fokus på fondens
regionale programmer for områderne Sahel, Ukraine, Gulf of Guinea og
Horn of Africa.

Key Performance Indicator
Støtte til stabiliseringsopgaver:
Opfyldt: Myndighederne deltager med aftalte kapaciteter.
Ikke opfyldt: Myndighederne kan ikke imødekomme aftalte
afgivelser.

Detaljerede resultatkrav fremgår som udgangspunkt ikke i
årsprogrammet grundet operative forhold, men vil løbende blive udviklet
og aftalt i direkte koordination med de berørte myndigheder.
Det er forventningen, at Hjemmeværnet skal gennemføre
kapacitetsopbygningsaktiviteter i Mali, Østafrika, Ukraine samt Georgien i
2019.
De formelle aftaler i regi af Freds- og Stabiliseringsfonden vil blive initieret
gennem Hjemmeværnskommandoen, der herefter tildeler opgaverne til
Hjemmeværnets myndigheder efter nærmere direkte aftale.
Beregningsmodel
Alle aktiviteter evalueres og afrapporteres til Hjemmeværnskommandoen jf. standardrapporteringsskabelon.
Forventning til målet i de kommende år:
Det forventes, at Hjemmeværnets engagement i relation til stabiliseringsopgaver fremadrettet vil være stigende som en konsekvens af det nye
forsvarsforlig.
LRGNV mål
KAMI:

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

KAMI tekst:

5206A

HVS mål

HJS mål

Assistance til andre myndigheder

HJ74.5 Støtte til grænsekontrol.
Målsætning
Landsdelsregion Øst og Landsdelsregion Vest skal fortsat levere støtte til
Politiet i forbindelse med grænsekontrolopgaven ved grænseovergange
mod Tyskland.

Key Performance Indicator
Opstilling af grænsekontrolstyrke:
Opfyldt: Landsdelsregion Øst og Landsdelsregion Vest opstiller
og uddanner den befalede styrke til opgaveløsningen.

Opgaven løses fra 1. oktober 2018 og hele 2019 med 44 mand ved den ”
Blå” grænse på Lolland og Falster. På den ”Grønne” grænse i
Sønderjylland løses opgaven frem til 1. april med 88 mand. Efter 1. april
og året ud reduceres styrken til ca. 33 mand, i det Forsvaret herefter skal
opstille dele af grænsekontrolstyrken.
Beregningsmodel
Manuelt opgjort statistik (bemandingslister).
Forventning til målet i de kommende år:
Hjemmeværnets indsats forventes videreført frem til 1. februar 2020.
Herefter er det foreløbigt forventningen, at Hjemmeværnets støtte reduceres til 33 mand ved den ”Grønne” grænse og 12 mand ved den ”Blå”
grænse, og at Forsvaret opstiller resten af den nødvendige grænsekontrolstyrke.
LRGNV mål
KAMI:

5206A

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

KAMI tekst:

HVS mål

HJS mål

Assistance til andre myndigheder
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HJ74.6 Folkemøde på Bornholm.
Målsætning
Landsdelsregion Øst, Marinehjemmeværnet og Flyverhjemmeværnet
støtter gennemførelsen af den politiske festival ”Folkemøde på
Bornholm” medio juni 2019 jf. direktiv fra Hjemmeværnskommandoen.

Key Performance Indicator
Deltagelse i Folkemøde:
Opfyldt: Myndighederne støtter aktiviteten jf. aftaler.
Ikke opfyldt: Myndighederne imødekommer ikke indgåede
aftaler i forbindelse med afviklingen af Folkemødet.

Landsdelsregion Øst er ansvarlig for den koordinerende planlægning og
afvikling af Hjemmeværnets deltagelse i aktiviteten. Landsdelsregionen
deltager med relevante kapaciteter, enheder og enkeltpersoner i
afviklingen af Folkemødet.
Marinehjemmeværnet og Flyverhjemmeværnet deltager efter nærmere
aftale med relevante kapaciteter, enheder og enkeltpersoner i
Folkemødet.
Beregningsmodel
Deltagende myndigheder evaluerer egen deltagelse i aktiviteten. Landsdelsregion Øst laver en samlet evaluering og afrapportering for aktiviteten
til Hjemmeværnskommandoen.
Forventning til målet i de kommende år:
Nuværende opgaver forventes videreført.
LRGNV mål
KAMI:

LRGNE mål

FHV mål

KAMI tekst:

5206A

Ydelse:

MHV mål

HVS mål

HJS mål

Assistance til andre myndigheder

HJ75 Sneberedskab.

HJ75.1 Sneberedskab.
Målsætning
Landsdelsregion Øst og Landsdelsregion Vest støtter Forsvaret ved
opstilling af sneberedskab jf. direktiv for sneberedskabet (bilag 1 til kap.
10 i VFKPLAN OP 120-1) og skal derfor ved rekvisition kunne levere støtte
til samfundets samlede beredskab (de sektoransvarlige myndigheder) i
forbindelse med aktivering af beredskabet indenfor regionens geografiske
ansvarsområde:
Landsdelsregionerne skal på ordre kunne aktivere sneberedskabet og
imødekomme anmodninger om personel- og materielstøtte. Den normale
beredskabsperiode strækker sig fra 1. november til 31. marts,
Landsdelsregionerne skal sikre, at kapaciteten har den nødvendige
volumen og uddannelse, således at personel og materiel er klar til
umiddelbar indsættelse indenfor den normale beredskabsperiode.

Key Performance Indicator
Myndighederne leverer støtte til sneberedskabet:
Opfyldt: Minimum 95 % af anmodninger om støtte
imødekommes.
Delvist opfyldt: Minimum 90 % imødekommes.
Ikke opfyldt: Færre end 90 % imødekommes.

Beregningsmodel
Myndighederne udarbejder en samlet oversigt med alle anmodninger om støtte, og der udarbejdes afvigeforklaring for anmodninger, der ikke
imødekommes.
Forventning til målet i de kommende år:
Forsvaret forventes at overtage den samlede opgaveløsning, men det er endnu uklart, hvornår dette i givet fald sker.
Der kan således blive tale om en nedtrapning af Hjemmeværnets støtte til sneberedskabet.
Hjemmeværnets støtte i sæsonen 2018/2019 er aftalt med myndighederne, mens en evt. støtte i sæsonen 2019/2020 endnu ikke er fastlagt.
LRGNV mål
KAMI:

5206A

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

KAMI tekst:

HVS mål

HJS mål

Assistance til andre myndigheder
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Kerneopgave: 4.1 Generel ledelse og administration.
Ydelse:

HJ01 HJ90 Strategiske styringsopgaver

HJ01.1 Generelle opgaver
Målsætning
Hjemmeværnsstabens overordnede opgave i driftsperspektivet er med
udgangspunkt i lov om Hjemmeværnet, Hjemmeværnskommandoens
styringskoncept samt Forsvarets mål- og resultatstyring at skabe
efterspurgte og tilstrækkelige rammevilkår for Hjemmeværnets
styrkeproduktion og for Hjemmeværnets operative kapaciteters støtte til
Forsvaret og samfundet.

Key Performance Indicator
NIL

Hjemmeværnsstaben skal tilvejebringe forudsætninger for, at
Hjemmeværnets myndigheder kan opstille, uddanne og indsætte
Hjemmeværnets kapaciteter.
Hjemmeværnsstaben løser de af Hjemmeværnsledelsen og stabschefen
givne opgaver.
Hjemmeværnsstaben omsætter ledelsens beslutninger til ordrer,
direktiver, bestemmelser, anvisninger m.v. og sikrer, at ønskede
resultater og effekter opnås.
Hjemmeværnsstaben skaber gunstige vilkår for Hjemmeværnsledelsens
virke, herunder udarbejder grundlag for ledelsens beslutninger
(orienteringer, rapporter, præsentationer og beslutningsoplæg).
Hjemmeværnsstaben planlægger, gennemfører og kontrollerer, at
Hjemmeværnets styrkeudvikling og styrkeproduktion samt opstilling af
kapaciteter til varetagelse af Hjemmeværnets opgaver, herunder støtte til
det øvrige Forsvar, er i overensstemmelse med givne mål.
Hjemmeværnsstaben deltager i varetagelsen af koncernfælles opgaver
relateret til national såvel som international opgaveløsning.
Beregningsmodel
NIL
Forventning til målet i de kommende år:
Nuværende opgaver forventes videreført.
LRGNV mål
KAMI:

EA1 ,6601

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

KAMI tekst:

HVS mål

HJS mål

Opreth. Indsæt.evne, føringskapacitet
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HJ01.2 Chefen for Hjemmeværnsstabens opgaver.
Målsætning
Chefen for Hjemmeværnsstaben sammensætter staben og sikrer, at
denne har de for opgaveløsningen nødvendige kompetencer, herunder
sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer.

Key Performance Indicator
NIL

Chefen for Hjemmeværnsstaben har ansvaret for, at lede, koordinere,
planlægge og kontrollere Hjemmeværnsstabens arbejde og herved sikre,
at dette er i overensstemmelse med Chefen for Hjemmeværnets
direktiver og intentioner.
Chefen for Hjemmeværnsstaben fastlægger rammerne for
Hjemmeværnsstabens samarbejde og koordination med foresatte,
sideordnede og underlagte myndigheder.
Beregningsmodel
NIL
Forventning til målet i de kommende år:
Nuværende opgaver forventes videreført.
LRGNV mål
KAMI:

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

KAMI tekst:

EA1 ,6601

HVS mål

HJS mål

Opreth. Indsæt.evne, føringskapacitet

HJ01.3 Forligsimplementering
Målsætning
Hjemmeværnsstabens overordnede opgave i udviklingsperspektivet er
med udgangspunkt i det aktuelle forsvarsforlig og Chefen for
Hjemmeværnets direktiv for implementering heraf samt diverse
direktiver for udviklingsarbejder at undersøge behov og sikre opstilling af
relevante og efterspurgte operative kapaciteter til national såvel som
international opgaveløsning.

Key Performance Indicator
Målet er nået, såfremt Hjemmeværnskommandoen medio
2019, i samarbejde med Forsvarskommandoen og øvrige
involverede styrelser, har udarbejdet et basiskoncept for
Totalforsvarsstyrken og på baggrund heraf inden årets udgang
har indledt overførsel af hjemsendte værnepligtige fra det
nuværende Totalforsvarsregister til de nye
Totalforsvarsstyrkeenheder.

Hjemmeværnsstaben indgår i udviklingsarbejdet vedrørende
forsvarsforlig 2018-2023 og herunder implementering af nuværende og
kommende forligsprojekter.
Beregningsmodel
Der skal foreligge et godkendt basiskoncept for totalforsvarsstyrken senest 31. august 2019.
Overførsel af hjemsendt personel skal være påbegyndt senest 31. december 2019.
Målopfyldelsen for Forligsinitiativ F27, Totalforsvarsstyrken følges løbende gennem statusrapporteringer fra Hjemmeværnets programledelse.
Forventning til målet i de kommende år:
Opgaverne forventes videreført i forligsperioden, eller indtil forligsinitiativerne er implementeret.
LRGNV mål
KAMI:

EA1 ,6601

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

KAMI tekst:

HVS mål

HJS mål

Opreth. Indsæt.evne, føringskapacitet
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HJ01.4 Forligsimplementering
Målsætning
Hjemmeværnsstabens overordnede opgave i udviklingsperspektivet er
med udgangspunkt i det aktuelle forsvarsforlig og Chefen for
Hjemmeværnets direktiv for implementering heraf samt diverse
direktiver for udviklingsarbejder at undersøge behov og sikre opstilling af
relevante og efterspurgte operative kapaciteter til national såvel som
international opgaveløsning.

Key Performance Indicator
Målet er nået, når Hjemmeværnskommandoen har udarbejdet
en plan for gennemførelse og evaluering mv. af pilotprojektet.
Endvidere skal Marinehjemmeværnet indlede
initialafprøvningen af leverede fartøjer jf. HJ21.3.

Hjemmeværnsstaben indgår i udviklingsarbejdet vedrørende
forsvarsforlig 2018-2023 og herunder implementering af nuværende og
kommende forligsprojekter.
Beregningsmodel
Der skal foreligge en godkendt plan for pilotprojekt med afprøvning af mindre hurtiggående skibe, der kan bidrage til beslutningsgrundlaget for
den fremtidige fartøjssammensætning ved Marinehjemmeværnet.
Marinehjemmeværnet har indledt initialafprøvning jf. HJ21.3 med de fartøjer som Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse har leveret.
Målopfyldelsen for Forligsinitiativ F29, Maritime Indsatsfartøjer følges løbende gennem statusrapporteringer fra Hjemmeværnets programledelse.
Forventning til målet i de kommende år:
Opgaverne forventes videreført i forligsperioden, eller indtil forligsinitiativerne er implementeret.
LRGNV mål
KAMI:

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

KAMI tekst:

EA1 ,6601

HVS mål

HJS mål

Opreth. Indsæt.evne, føringskapacitet

HJ01.5 Samarbejde og rammeaftaler
Målsætning
Hjemmeværnsstaben skal skabe de bedste vilkår for, at Hjemmeværnet
kan indgå som en integreret del af det samlede Forsvar og dermed støtte
det samlede beredskab.
Hjemmeværnsstaben forestår indgåelse af rammeaftaler mv. på
styrelsesniveau med Forsvarsministeriet og underlagte styrelser samt
styrelser under andre ministerier for fastlæggelse af samarbejdet.

Key Performance Indicator
NIL

Hjemmeværnsstaben forestår indgåelse af rammeaftaler med civile
styrelser og samarbejdspartnere herunder Politiet for fastlæggelse af
samarbejdet.
Hjemmeværnets aftaler koordineres i tæt samarbejde med
Forsvarskommandoen.

Beregningsmodel
NIL
Forventning til målet i de kommende år:
Nuværende opgaver forventes videreført.
LRGNV mål
KAMI:

EA1 ,6601

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

KAMI tekst:

HVS mål

HJS mål

Opreth. Indsæt.evne, føringskapacitet
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HJ01.6 Samarbejdsaftaler og landeprogrammer
Målsætning
Hjemmeværnsstaben forestår udvikling og koordinering af strategiske
samarbejdsaftaler og landeprogrammer samt udvikling af
kapacitetsopbygningsprojekter med relevante udenlandske
samarbejdspartnere.

Key Performance Indicator
NIL

Hjemmeværnsstaben initierer og forestår udvikling og indgåelse af
virksomhedsaftaler med relevante samfundskritiske virksomheder samt
gennemførelse af uddannelser inden for sikring og risikohåndtering.
Beregningsmodel
NIL
Forventning til målet i de kommende år:
Nuværende opgaver forventes videreført.
LRGNV mål
KAMI:

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

KAMI tekst:

EA1 ,6601

HVS mål

HJS mål

Opreth. Indsæt.evne, føringskapacitet

HJ01.8 Sygefravær
Målsætning
Hjemmeværnskommandoen ønsker fokus på minimering af sygefraværet
ved det ansatte personel gennem aktiv fokus på det lokale arbejdsmiljø
samt opfølgning på medarbejderes sygefravær jf. FPSDIR 900-1.

Key Performance Indicator
Sygefravær – gennemsnitligt korttidssygefravær:
Opfyldt: Korttidssygefravær på højst 5 dage.
Delvist opfyldt: Korttidssygefravær på højst 7 dage.
Ikke opfyldt: Korttidssygefraværet er højere end 7 dage.

Beregningsmodel
Sygefravær måles over en sammenhængende periode på 12 måneder. Der måles alene på korttidssygefravær, defineret som en
sammenhængende sygdomsperiode på 30 kalenderdage eller derunder. Der måles alene på arbejdsdage.
Deltidsraskmeldte langtidssygdomsramte, der f.eks. er omfattet af et fastholdelsesprogram, kan udelades af beregningen, hvis dette giver et mere
retvisende billede af sygdomssituationen.
Forventning til målet i de kommende år:
Nuværende opgaver forventes videreført.
LRGNV mål
KAMI:

EA1 ,6601

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

KAMI tekst:

HVS mål

HJS mål

Opreth. Indsæt.evne, føringskapacitet
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HJ01.10 Myndighedsinspektion
Målsætning
Hjemmeværnsstaben gennemfører helhedsinspektioner og
uddannelseskontroller ved Hjemmeværnets myndigheder med henblik på
at sikre, at myndigheder og opstillede kapaciteter kan løse pålagte
opgaver til støtte for Forsvarets opgavevaretagelse.
Hjemmeværnskommandoen har udarbejdet en fremtidig
inspektionscyklus, der iværksættes fra 2019. I 2019 gennemføres
inspektion ved Flyverhjemmeværnet (12. juni - udsat inspektion fra
2018), ved Marinehjemmeværnet (26. september) samt ved
Landsdelsregion Øst (24. oktober).

Key Performance Indicator
Gennemførelse af helhedsinspektioner:
Opfyldt: Der er gennemført inspektioner ved udpegede
myndigheder.
Delvist opfyldt: Der er gennemført inspektioner ved mindst to
af de udpegede myndigheder.
Ikke opfyldt: Der gennemføres én eller ingen af de planlagte
inspektioner.

Beregningsmodel
Manuelt opgjort statistik.
Forventning til målet i de kommende år:
Helhedsinspektioner gennemføres som udgangspunkt efter en 3-årig cyklus ved Hjemmeværnets myndigheder.
Hjemmeværnsskolen planlægges inspiceret i september 2020.
I 2021 planlægges der på inspektion ved Landsdelsregion Vest (september) samt ved Flyverhjemmeværnet (november).
LRGNV mål
KAMI:

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

KAMI tekst:

EA1 ,6601

HVS mål

HJS mål

Opreth. Indsæt.evne, føringskapacitet

HJ01.11 Landsøvelse 2020
Målsætning
Hjemmeværnets Landsøvelse er indtil videre henlagt.

Key Performance Indicator

Beregningsmodel
Forventning til målet i de kommende år:
Øvelsen gennemføres evt. 2024 i forbindelse med Hjemmeværnets 75 års jubilæum.
LRGNV mål
KAMI:

EA1 ,6601

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

KAMI tekst:

HVS mål

HJS mål

Opreth. Indsæt.evne, føringskapacitet
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HJ01.12 Cyber- og Informationssikkerhed
Målsætning
Det er målet, at Hjemmeværnet fortsat arbejder med en standardiseret
styring af cyber- og informationssikkerheden.
For at nå målet vil Hjemmeværnskommandoen i 2019 fortsætte styringen
af cyber- og informationssikkerheden efter ledelsesstandarden ISO 27001
og ISO 27002.

Key Performance Indicator
Målet er nået, når Hjemmeværnet efterkommer krav og
anbefalinger fra Center for Cybersikkerhed under Forsvarets
Efterretningstjeneste og samlet vurderer indsatsen på området
som tilfredsstillende.

Beregningsmodel
Målet opgøres som chefvurdering.
Forventning til målet i de kommende år:
Målet forventes videreført.
LRGNV mål
KAMI:

EA1 ,6601

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

KAMI tekst:

HVS mål

HJS mål

Opreth. Indsæt.evne, føringskapacitet
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