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FUNKTIONSBESKRIVELSE FOR 
KOMMANDOBEFALINGSMAND 

KOMMANDOGRUPPE, KOMMANDODELING 
HJEMMEVÆRNSKOMPAGNI 

 
1. GENERELT FOR FUNKTIONEN 
 

Værn: HHV 

Funktionsbetegnelse: KDOBM 

Grad: OS 

Sikkerhedsgodkendelse: UKL, må dog behandle materiale klassificeret TTJ i 
nødvendigt omfang. 

Nærmeste foresatte: DF 

Direkte underlagt personel: 1 NK/SIGBM 

3 SIGMD 

1 KØR/SYHJ 

2 MOTORD 

2 KØR/SIGMD 

1 STHJ 

I øvrigt foresat for: Ingen 

Almene opgaver:  Rådgiver nærmeste fører om personellets 
funktionsuddannelser. 

 Deltager i planlægning af funktionsuddannelse. 

 Forestår tilrettelæggelse, gennemførelse og kontrol af 
funktionsuddannelsen på direktiv fra 
næstkommanderende underafdeling. 

 Deltager i arbejdsgrupper og lignende 

 Deltager i underafdelingens, distriktets og regionens 
mødevirksomhed i det omfang deltagelsen kan 
relateres til funktionens generelle og specifikke 
opgaver.   

 Deltager i gennemførelse af underafdelingens, 
distriktets, regionens og Hjemmeværnsskolens 
godkendte aktiviteter i det omfang deltagelsen kan 
relateres til funktionens generelle og specifikke 
opgaver.  

 Deltager i støtten til samfundets samlede beredskab. 

Generelle opgaver: Føring 

 Er ansvarlig for føring, uddannelse, disciplin og faglig 
tjeneste i KDOGRP. 

Ledelse 

 Er ansvarlig for ledelse af KDOGRP jf. 
ledelsesprincipper for forsvaret. 
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Specifikke opgaver:  Forestår uddannelse af kommandostationen. 

 Forestår oprettelse af kommandostation (KSN), samt 
lede tjenesten på denne. 

 Tilrettelægge nærsikring og lede nærforsvaret af KSN. 

 Til stadighed at have ajourført underafdelingens 
enkadreringsoversigt med henblik på at kunne gøre 
rede for alle forhold vedrørende styrke, enkadrering, 
designering og uddannelse. 

 Timeregistreringen af funktionsrelateret tjeneste i 
underafdelingen via tidsregistreringsmodulet på 
www.hjv.dk. 

 At telefonnumre og e-mail adresser til stadighed er 
opdateret på underafdelingens personel via 
www.hjv.dk. 

 Personelrapportering til foresatte myndigheder  

 Formidle rettidig information, herunder øvelseslister, 
kursustilbud, tilmeldingsfrister o.l. 

 Rettidig fremsendelse af tilmeldinger, ansøgninger o.l. 

 Forvaltning af den til underafdelingen eventuelt tildelte 
reglementsbeholdning.  

 Administration af underafdelingens personel- og 
pengeforsyningstjeneste i overensstemmelse med 
gældende HJV bestemmelser samt efter 
underafdelingschefens eventuelle supplerende 
anvisninger. 
 

Særlige forhold: Ingen 

 
2. INDIVIDUELT FOR FUNKTIONEN 
 

Forvaltningsansvarlig myndighed:  

Indgår i underafdeling:  

Indgår i enhed:  

Lokale opgaver:  

Lokal uddannelsesaftale:  

 
3. KVALIFIKATIONSKRAV FOR FUNKTIONEN 
Jf. gældende uddannelsesveje og C-objekt i DeMars. 
 
4. AUTORISATION 
 
DATO:    
 
 
UNDERSKRIFT:     
(Nærmeste foresatte chef)  
 
5. GENNEMGÅET MED FUNKTIONSINDEHAVER 
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DATO:    
 
 
UNDERSKRIFT:     
(Funktionsindehaver) 


