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Som det er de fleste bekendt har formiddagsavisen BT i påskedagene bragt en række 
artikler vedrørende Hjemmeværnets rejse- og mødevirksomhed.  Avisen har i artiklerne 
primært stillet spørgsmålstegn ved Hjemmeværnets anvendelse af ikke militære etablis-
sementer til møder og seminarer samt omfanget og karakteren af Chef Hjemmeværns 
(CHV) rejsevirksomhed, herunder særligt et besøg ved US National Guard kongres på 
Hawaii i 2013 samt et gennemført kursus i USA, ligeledes i 2013. 

BT har arbejdet med sagen i mere end 1½ år og har i denne periode fået udleveret en 
lang række af rejsebilag og yderligere dokumentation. Herudover er der i denne proces 
svaret på uddybende spørgsmål, ligesom der er gennemført møder med BT. Hjemme-
værnskommandoen (HJK) har i denne proces over for BT, både skriftligt og mundtligt 
imødegået og tilbagevist alle avisens påstande om uregelmæssigheder.

Det skal for god ordens skyld understreges, at Hjemmeværnets rejse- og mødevirk-
somhed, herunder CHV’s rejser, alle er gennemført efter statens regler. Dette er heller 
ikke anfægtet af BT, der alene har valgt en moralsk vinkel på artikelserien.

Med baggrund i ovenstående, er der dog også overfor Jer som frivillige behov for, at 
også I får indblik i, hvorfor den kritik BT rejser i deres artikler hverken er relevant eller 
retfærdig. 

Vedrørende CHV rejser til USA fokuserede BT på CHV deltagelse i US National Guards 
kongres i 2013 på Hawaii. BT problematiserer såvel selve rejsen til Hawaii, som antallet 
af deltagere. 

I 2012 blev der indgået en samarbejdsaftale mellem USA og Danmark omkring øvelses-
virksomhed og udveksling af enkeltpersoner og mindre grupper. Aftalen dækker US Na-
tional Guard og fra dansk side Hæren og Hjemmeværnet. Denne aftale er i høj grad et 
udtryk for det tætte samarbejde, der gennem de senere år har udviklet sig mellem 
Hjemmeværnet og vore kolleger i US National Guard. Hertil kommer, at ønsket om 
Hjemmeværnets øgede fokus på det internationale samarbejde er medtaget i Forsvars-
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forliget. Hjemmeværnets deltagelse i aktiviteter i USA er således en naturlig videreførel-
se af de politiske intentioner bag Hjemmeværnets virksomhed samt en naturlig del af 
Hjemmeværnets udvikling. Samarbejdet har bl.a. konkret udmøntet sig i, at flere hund-
rede danske hjemmeværnssoldater har været i USA og amerikanske soldater fra US Na-
tional Guard har deltaget i danske øvelser, samt vores udsendelse af frivillige til Afghani-
stan i et amerikansk ledet landbrugsteam (ADT). Herudover har der været gensidig ud-
veksling på skoleområdet.

CHV deltog i arrangementet efter særlig invitation og var blevet anmodet om at være 
gæstetaler og følge indlæggene på kongressen. Der blev tillige opstillet en informations-
stand omkring det danske Hjemmeværn på kongresområdet, der blev bemandet af to 
officerer fra HJK. Endvidere deltog HJK projektofficer på samarbejdet med US National 
Guard. I løbet af kongressen holdt CHV møde med 8 forskellige chefer fra US National 
Guard, inkl. den øverste chef. Kongressen var planlagt af US National Guard, der også 
forestod bestilling af indkvartering under kongressen. Det anvendte hotel på Hawaii var 
således bestilt af US National Guard, idet det var det samme hotel, hvor kongressen blev 
afholdt i hotellets konferencefaciliteter. Endvidere foregik rejsen til og fra USA – bestilt 
af Forsvarets Rejsekontor – på økonomiklasse ved brug af den billigste billet, hvorfor 
rejsen tog mere end 24 timer på grund af flere flyskift undervejs.

Kongressen afholdes årligt af US National Guard på skift mellem de forskellige stater og 
der blev efter turen udarbejdet en triprapport, hvor bl.a. erfaringerne fra turen blev 
samlet. Den væsentligste erfaring var, at der på den næste kongres i Chicago 2014 
skulle deltage frivilligt personel. Som følge heraf blev den danske deltagelse i kongres-
sen i Chicago gennemført netop med deltagelse af 4 frivillige. Deltagelse i kongressen er 
generelt i forlængelse af den indgåede samarbejdsaftale mellem USA og Danmark og er 
en særlig anerkendelse af det danske Hjemmeværn og den danske Hjemmeværnsmo-
del. I 2015 afholdes kongressen i Tennessee og Hjemmeværnet forventes også inviteret 
til denne.

BT havde også fokus på et kursus som CHV var elev på i 2013 i Monterey, Californien. 
Kurset var et kursus målrettet generaler og tilsvarende civile fra USA og dets samar-
bejdspartnere. I tilknytning til afslutningen af det månedlange kursus afholdt CHV to 
ugers sommerferie, hvor tjenesterejsen blev afbrudt, så han ikke modtog ydelser i ferie-
perioden. Dette er i fuld overensstemmelse med de regler Moderniseringsstyrelsen har 
fastsat for tjenesterejser og CHV har dermed ikke modtaget andre ydelser under tjene-
sterejsen end han var berettiget til.

BT’s anden artikelvinkel var Hjemmeværnets anvendelse af hoteller og lignende i stedet 
for gennemførelse af arrangementerne på Forsvarets etablissementer. Som det også er 
oplyst til BT, anvendte Hjemmeværnet i perioden 2013-2014 knapt 50.000 overnatnin-
ger efter hotellignende standard på Forsvarets etablissementer for ansatte og frivillige. 
Dette udgør mere end 99 % af alle Hjemmeværnets overnatninger på hotellignende 
standard og hoteller i perioden. Hertil kommer de ca. 45.000 overnatninger, der blev 
foretaget belægningsstuer. 

BT ønskede også tal specifikt for chefgruppens overnatninger. I forhold til de faktiske tal 
har der i 2013 slet ikke været gennemført overnatning på hoteller specifikt for chef-
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gruppen, mens der i 2014 var ca. 170. Altså et markant anderledes billede end BT frem-
stiller det. 

Anvendelse af andet end Forsvarets etablissementer er således undtagelsen og anven-
des kun, når der på bookingstidspunktet ikke er ledig kapacitet i Forsvaret. Det er dog 
værd at erindre, at anvendelse af Forsvarets etablissementer også medfører udgifter for 
Hjemmeværnet, hvorfor den faktiske merudgift er af væsentlig mindre karakter en BT 
har anført.

Booking af Forsvarets etablissementer sker efter en særlig bookingportal, der i dag ikke 
giver mulighed for at dele et arrangement på flere nærliggende etablissementer, hvilket 
er et væsentligt kritikpunkt i BT’s artikler. Derfor vil HJK nu opfordre Forsvarsministeriets 
Etablissementsstyrelse til at ændre praksis, således at der fremover kan ske en yderlige-
re og mere optimeret udnyttelse af Forsvarets etablissementer.

HJK fremsender inden for kort tid en orientering til Forsvarsministeriet om de fremsatte 
påstande fra BT og det faktiske og korrekte grundlag derfor. Dette grundlag forventes i 
uddrag at blive gjort tilgængeligt på hjv.dk i løbet af et par uger.

Ud over den aktuelle sag i BT, er der også fortsat fokus på våbensagen efter begiven-
hederne i København den 14. februar. Den aktuelle situation er følgende.

 Alle enheder har nu indsamlet bundstykker.
 Af de 4.328 Bundstykker har 5 stk. endnu ikke kunnet indsamles, da de frivillige 

er på ferie. 

Omkring fremtidig våbenopbevaring er følgende inde i vores overvejelser. Det skal dog 
understreges, at dette alene er foreløbige overvejelser, og at konklusionerne derfor godt 
kan falde anderledes ud, når alle aspekter er afdækket.:

 Det bør overvejes om medlemmer med meget kort afstand  til underafdelingens 
(UAFD) våbenkammer bør opbevare våben ved UAFD. 

o Der kan vanskeligt findes en reel beredskabsmæssig begrundelse for at 
opretholde våbenet på den private bopæl, når man bor så tæt på UAFD.

 Der fortsat skal være en mulighed for udlevering af våben til opbevaring på privat 
bopæl, idet der bl.a. kan være geografiske forhold (tidsmæssigt afstand), der til-
siger behovet. 

o Det beredskabsmæssige behov kan findes i forbindelse med deltagelse i 
HJV Beredskabsstyrke (forventet beredskab 8-24 timer) eller INFKMP, 
MOPTOV og PTR, der indgår i HRN projekterne.

 Decentralt opbevarede våben skal sikres bedre.
o Der overvejes i den forbindelse udskiftning af låsen i de eksisterende vå-

benskabe evt. til en elektronisk kodelås.
o Indførelse af de senest udviklede kammerlåse kan tilføre en brugshæm-

mende faktor.
o Gennembrydningstiden af de eksisterende standardvåbenskabe undersø-

ges i forhold til behovet for andre sikkerhedsforanstaltninger, herunder 
alarmer.
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HJK er fortsat ved at afdække alle aspekter af sagen, herunder muligheder for tekniske
løsninger mv. Først når dette arbejde er afsluttet, vil mere permanente løsninger blive 
iværksat. Det er fortsat hensigten, at dette skal ske så hurtigt som muligt, idet en 
egentlig termin ikke for nærværende kan fastlægges. Alle større indkøb i forsvaret, som 
f.eks. kammerlåse skal igennem offentligt udbud.

I starten af maj måned gennemfører vi første ordinære Landsrådsmøde i 2015. På dette 
møde vil eventuelle yderligere bemærkninger i relation til BT’s artikler blive drøftet. Na-
turligt vil også hændelserne 14. februar 2015 og de efterfølgende midlertidige sikrings-
foranstaltninger blive vendt, lige som vi vil orientere om, og drøfte de fremtidige mulige 
våbensikringsperspektiver. 

Implementeringen af Budgetanalysen vedr. Hjemmeværnet er fortsat ikke besluttet. 
Skulle der være nyt i sagen medtages dette også til Landsrådsmødet, samt udsendes til 
chefgruppen.

Et andet og måske for flere langt mere positivt fremadrettet perspektiv er en drøftelse af 
Hjemmeværnets fremtidige opgaver, herunder opstilling af Hjemmeværnets Bered-
skabsstyrke, som kort er nævnt ovenfor. Denne beredskabsstyrke forventes samlet at 
udgøre op til 1.300 m/k og vil blive opstillet decentralt ud over landet på et endnu ikke 
fastsat beredskab.

Vi ønsker jer et fortsat godt Hjemmeværnsår og håber, at vi med afsæt i den nu afslut-
tede undersøgelse på hjv.dk om serviceniveau, samt de kommende drøftelser om frem-
tidige opgaver i fællesskab kan skabe grundlaget for et robust og kompetent fremtidigt 
Hjemmeværn.

Bjarne Laustsen Finn Winkler
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