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UDTALELSE 

Hjemmeværnets landsråd har den 20. - 22. maj 2016 

afholdt ordinært Landsrådsmøde.   

 

Hjemmeværnets repræsentanter har på Gardehusarkasernen i Slagelse afholdt ordinært 

møde i Landsrådet. Det var det første møde i den nye to-årige landsrådssamling 2016-2017.  

Landsrådet havde besøg af Forsvarsministeren, som roste Hjemmeværnets frivilliges indsats 

og orienterede om status, samt besvarede spørgsmål fra Landsrådet. I den forbindelse kun-

ne Forsvarsministeren også fortælle, at det er regeringens forslag, at Hjemmeværnets effek-

tiviseringsprovenu på ca. 70 mio. kr. fra næste forlig skal indgå i finansieringen af kampfly de 

næste 10 år.  

Landsrådet konstaterer således, at det er regeringens forslag, at det tilvejebragte provenu 

ikke, som forventet og som anført i forsvarsforlig 2013-2017, skal anvendes til Hjemmevær-

nets fortsatte udvikling. For Hjemmeværnet har forudsætningen for effektiviseringen hele ti-

den været, at den skulle tilvejebringe midler til at få Hjemmeværnets materielanskaffelser og 

materieldrift i balance. Desuden skulle midlerne anvendes til at løse de nye opgaver, uden at 

de eksisterende kapaciteter blev svækket.  

Landsrådet er dybt bekymret for, at den igangsatte nye selvstændige analyse omkring 

Hjemmeværnets logistikstruktur ikke vil sikre en tilfredsstillende støtte til de frivillige, men 

alene bliver baseret på ”den billigste løsning”. Landsrådet finder det uacceptabelt, hvis der 

vælges en logistikløsning, som ikke er forankret i Hjemmeværnets struktur, således at der 

fortsat kan findes fleksible løsninger til støtte til de frivilliges uddannelse og indsættelser, og-

så om aftenen og i weekender. 

 

Landsrådet er ikke enig i forslaget i Peter Taksøe-Jensens udredning om at lægge Hjemme-

værnet ind under Forsvarschefen. Hjemmeværnet er bundet sammen af de frivilliges fælles 

ønske om at gøre en forskel for Forsvaret og samfundet og har som frivillige væsentlige an-

dre vilkår end de ansatte i Forsvaret. Landsrådet noterer med tilfredshed, at Forsvarsministe-

ren udtrykte samme holdning. 

Landsrådet vil frem til det næste forsvarsforlig aktivt arbejde for at sikre, at Hjemmeværnet 

fortsat er en selvstændig, frivillig og militær organisation under Forsvarsministeriet, hvor der 

tilføres de nødvendige ressourcer til at sikre Hjemmeværnets fortsatte udvikling, samt de 

nødvendige materielerstatningsanskaffelser for at opretholde de nuværende kapaciteter.  


