Bilag 1 til Hjemmeværnets Årsprogram 2021
Opgaver og mål

Side 1 af 91

23. december 2020

Frigivet til internettet

Frigivet til internettet

Hjemmeværnskommandoen
Planlægningsafdelingen

Hovedopgave 0. Hjemmeværnet, generelt
Kerneopgave:
Ydelse:

HJ0 Chefvurdering

HJ0.1 Chefvurdering
Målsætning

Key Performance Indicator

Med udgangspunkt i årsprogrammet skal cheferne for
Hjemmeværnsstaben, landsdelsregionerne, værnsgrenene
og Hjemmeværnsskolen løbende redegøre for respektive
myndigheders samlede drift og udvikling i relevante fora.

Redegørelser fra myndighederne gives som
udgangspunkt mundtligt på driftsstyringsmøder
og i andre 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.

Sagsbehandlende afdeling i Hjemmeværnsstaben
udarbejder skriftlige chefvurderinger for hver
enkelt ydelse i Hjemmeværnets ydelseshierarki.

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

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

HVS mål

HJS mål

KAMI tekst:
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Frigivet til internettet

Frigivet til internettet

Hjemmeværnskommandoen
Planlægningsafdelingen

Hovedopgave 1. Opstilling
Kerneopgave:
Ydelse:

1.0 Opstilling, generelt

HJ1 Opstilling, generelt

HJ1.1 Rekruttering.
Målsætning

Key Performance Indicator

For at sikre, at Hjemmeværnet kan løse fremtidige
opgaver, er der behov for en mere robust styrke med flere
hjemmeværnssoldater.

Rekrutteringsmål 2021 for Hjemmeværnets
myndigheder:

Hjemmeværnskommandoen har derfor i 2021 fortsat fokus
på rekruttering af nye hjemmeværnssoldater.
Hjemmeværnets indsats på rekrutteringsområdet skal
derfor intensiveres over de kommende år.
Det aktive medlemskab skal tillige være med til at styrke
befolkningens forsvarsvilje.

Landsdelsregion Vest
Opfyldt: Over 600.
Delvis opfyldt: Over 400.
Ikke opfyldt: Under 400.
Landsdelsregion Øst
Opfyldt: Over 500.
Delvis opfyldt: Over 300.
Ikke opfyldt: Under 300.
Marinehjemmeværnet
Opfyldt: Over 200.
Delvis opfyldt: Over 150.
Ikke opfyldt: Under 150.
Flyverhjemmeværnet
Opfyldt: Over 100.
Delvis opfyldt: Over 75.
Ikke opfyldt: Under 75.

Beregningsmodel
Antallet af optagne totalt opgøres som alle soldater med følgende aktiviteter i den angivne periode:
• Aktivitet 30 Optag friv. i HJV.
• Aktivitet ZP Genoptag friv. i HJV.
Forventning til målet i de ko
Kravet til antallet af nye medlemmer forventes at blive justeret i takt med implementering af National Forsvarsplan.
LRGNV mål
KAMI 6601

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

HVS mål

HJS mål

KAMI tekst: Opreth. Indsæt.evne, føringskapacit
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Frigivet til internettet

Frigivet til internettet

Hjemmeværnskommandoen
Planlægningsafdelingen

Kerneopgave:

1.0 Opstilling, generelt

HJ1.2 Tilgang, værnsbaggrund
Målsætning

Key Performance Indicator

For at kunne løse sine fremtidige opgaver har
Hjemmeværnet behov for en mere robust styrke med flere
og mere veluddannede hjemmeværnssoldater.
Hjemmeværnet har derfor særlig fokus på at øge
rekrutteringen af personel med værnsbaggrund, der
hurtigere kan bidrage til opgaveløsningen på et højt
militærfagligt niveau.

Værnsbaggrund:
Opfyldt: Andelen af optagne med værnsbaggrund
ligger over +2,5 pctpoint i forhold til 2020.
Delvis opfyldt: Andelen af optagne med
værnsbaggrund ligger over -2,5 pctpoínt forhold
til 2020.
Ikke opfyldt: Andelen af optagne med
værnsbaggrund ligger under -2,5 pctpoint i
forhold til 2020.

Beregningsmodel
Antallet af optagne med værnsbaggrund opgøres som soldater, der har haft uniformeret tjeneste i Forsvaret,
Hjemmeværnet.
Ovenstående tal deles med antallet af optagne totalt, der opgøres som alle soldater med følgende aktiviteter i den
angivne periode:
• Aktivitet 30 Optag friv. i HJV.
• Aktivitet ZP Genoptag friv. i HJV.
I takt med at værktøjerne til måling af personel med værnepligtsbaggrund implementeres, justeres
beregningsmodellerne.
Forventning til målet i de ko
Det forventes, at målet fastholdes.
LRGNV mål
KAMI 6601

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

HVS mål

HJS mål

KAMI tekst: Opreth. Indsæt.evne, føringskapacit
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Frigivet til internettet

Frigivet til internettet

Hjemmeværnskommandoen
Planlægningsafdelingen

Kerneopgave:

1.0 Opstilling, generelt

HJ1.3 Rekruttering, kontakt
Målsætning

Key Performance Indicator

Det skal være enkelt at blive medlem af Hjemmeværnet,
dog uden at gå på kompromis med værdighedskriteriet
eller øvrige formelle krav og kriterier for optagelse.

Ansøgningsrate:
Opfyldt: Over +2,5 pctpoint i forhold til 2020
(periode 1-9).
Delvis opfyldt: Over -2,5 pctpoint i forhold til
2020 (periode 1-9).
Ikke opfyldt: Under -2,5 pctpoint i forhold til
2020 (periode 1-9).

Den primære vej ind i Hjemmeværnet er ViStillerOp, hvor
ansøgeren modtager relevant information om tjenesten i
Hjemmeværnet.
Hjemmeværnsstaben skal i samarbejde med
Forsvarsministeriets Personalestyrelse og
systemleverandøren løbende sikre, at administrative
systemer og processer til stadighed optimeres og
simplificeres.

Beregningsmodel
Der måles på antallet af ansøgninger i E-REK i forhold til antallet af interessetilkendegivelser i ViStillerOp.
Det er i øvrigt underordnet, hvordan kontakten er skabt.
Forventning til målet i de ko
Det forventes, at onboarding processen løbende optimeres, hvorfor målet vil blive justeret i overensstemmelse
hermed.
LRGNV mål
KAMI 6601

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

HVS mål

HJS mål

KAMI tekst: Opreth. Indsæt.evne, føringskapacit
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Frigivet til internettet

Frigivet til internettet

Hjemmeværnskommandoen
Planlægningsafdelingen

Kerneopgave:

1.0 Opstilling, generelt

HJ1.4 Ansøgningsprocessen
Målsætning

Key Performance Indicator

Det skal være enkelt at blive medlem af Hjemmeværnet,
dog uden at gå på kompromis med værdighedskriteriet
eller øvrige formelle krav og kriterier for optagelse.

Gennemsnitlig gennemløbstid:
Opfyldt: Under 140 dage.
Delvis opfyldt: Under 150 dage.
Ikke opfyldt: Over 150 dage.

Alle ansøgninger bliver behandlet i E-REK, hvorfor det er af
væsentlig betydning, at processen ved
Hjemmeværnskommandoen og Forsvarsministeriets
Personalestyrelse løbende optimeres, og at
rekrutteringsarbejdet ved Hjemmeværnets underafdelinger
evalueres, således at ansøgeren oplever en kompetent
sagsbehandling.

Optagelsesgrad:
Opfyldt: Over 65 %.
Delvis opfyldt: Over 60 %.
Ikke opfyldt: Under 60 %.

Hjemmeværnsstaben skal i samarbejde med
Forsvarsministeriets Personalestyrelse og
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse løbende
sikre, at de administrative systemer og processer til
stadighed optimeres og simplificeres.
Beregningsmodel
Gennemløbshastigheden:
Der måles på antallet af ansøgninger i E-REK i forhold til antallet af ansøgninger under behandling i E-REK omregnet
til dage.
Optagelsesgrad:
Antal kontrakter delt med antal afsluttede sager.
Forventning til målet i de ko
Målet forventes løbende optimeret.
LRGNV mål

LRGNE mål

KAMI 6601

MHV mål

FHV mål

HVS mål

HJS mål

KAMI tekst: Opreth. Indsæt.evne, føringskapacit

HJ1.5 Tilgang, nyuddannede værnepligtige
Målsætning

Key Performance Indicator

Forligsinitiativ F26 vedr. øget rekruttering af værnepligtige
til Hjemmeværnet tilsiger, at Hjemmeværnet frem mod
2023 skal øge andelen af nye hjemmeværnssoldater, der
har gennemført Forsvarets basisuddannelse.

Antal nyuddannede værnepligtige, der indgår
kontrakt med Hjemmeværnet senest 12 måneder
efter hjemsendelse:
Opfyldt: Over 100.
Delvis opfyldt: Over 75.
Ikke opfyldt: Under 75.

Målet for 2021 er, at personel med en afsluttet HBU-, SBUog FBU-uddannelse, der ikke får en videre karriere i
Forsvaret eller som efterkasseres, inden for 12 måneder
vælger at forrette tjeneste i Hjemmeværnet fremfor at stå
til rådighed i Totalforsvarsstyrken.

Beregningsmodel
Manuel opgørelse.
Forventning til målet i de ko
Målet forventes justeret i takt med indhentning af erfaring.
LRGNV mål
KAMI 6601

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

HVS mål

HJS mål

KAMI tekst: Opreth. Indsæt.evne, føringskapacit

Side 6 af 91

23. december 2020

Frigivet til internettet

Hjemmeværnskommandoen
Planlægningsafdelingen

Kerneopgave:

Frigivet til internettet

1.0 Opstilling, generelt

HJ1.6 24 timers funktionsrelateret tjeneste
Målsætning

Key Performance Indicator

Hjemmeværnskommandoen ønsker, at fastholde den
enkelte frivillige i den aktive struktur længst muligt, så
Hjemmeværnet samlet set forbliver en troværdig militær
organisation, der kan løse pålagte opgaver.

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 minimering af afgang fra aktivstyrken,
således at højst 5 % afgår som følge af manglende
funktionsrelateret tjeneste.
Beregningsmodel
Målingen tager udgangspunkt i medlemmer med HGU-forløbet (Hjemmeværnets grunduddannelse) eller LPU4 i den
aktive styrke primo året, der ikke ultimo året skal overføres til reserven grundet manglende funktionsrelateret
tjeneste.
Forventning til målet i de ko
Målet forventes fastholdt.
LRGNV mål

LRGNE mål

KAMI 6601

MHV mål

FHV mål

HVS mål

HJS mål

KAMI tekst: Opreth. Indsæt.evne, føringskapacit

HJ1.7 K7 vagttjeneste
Målsætning

Key Performance Indicator

Landsdelsregioner og værnsgrene skal sikre, at flest
mulige soldater i den aktive struktur årligt gennemfører
kontrolskydning K7, vagttjeneste.

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 HGU (Q1717158)
Forventning til målet i de ko
Den igangværende analyse af Hjemmeværnets kapaciteter (i regi af Arbejdsgruppe Opstillingsgrundlag) kan medføre
ændringer til kravet.
LRGNV mål
KAMI 6601

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

HVS mål

HJS mål

KAMI tekst: Opreth. Indsæt.evne, føringskapacit
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Frigivet til internettet

Frigivet til internettet

Hjemmeværnskommandoen
Planlægningsafdelingen

Kerneopgave:

1.0 Opstilling, generelt

HJ1.9 Forsvarets Førstehjælp
Målsætning

Key Performance Indicator

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.

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 HGU (Q1717158).
Forventning til målet i de ko
Målet forventes justeret i takt med udvikling og implementering af ny koncept for SAN-tjenesten.
LRGNV mål
KAMI 6601

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

HVS mål

HJS mål

KAMI tekst: Opreth. Indsæt.evne, føringskapacit
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Frigivet til internettet

Hjemmeværnskommandoen
Planlægningsafdelingen

Kerneopgave:

Frigivet til internettet

1.0 Opstilling, generelt

HJ1.12 PSN-R
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Frigivet til internettet

Hjemmeværnskommandoen
Planlægningsafdelingen

Kerneopgave:

Frigivet til internettet

1.0 Opstilling, generelt

Målsætning

Key Performance Indicator

Hjemmeværnsstaben forestår støttet af partnerelementet
ved Forsvarets Personalestyrelse den overordnede
personelforvaltning af Hjemmeværnets PSN-R.

Opstilling af støttestrukturen for
Totalforsvarsstyrken:
Opfyldt: Mindst 30 stillinger er bemandet.
Delvist opfyldt: Mindst 25 stillinger er
bemandet.
Ikke opfyldt: Færre end 25 stillinger er
bemandet.

Hjemmeværnets stabs- og støttestruktur ved
landsdelsregioner, hjemmeværnsdistrikter,
Marinehjemmeværnet samt Flyverhjemmeværnet skal ifm.
opbygning af Totalforsvarsstyrken ved Hjemmeværnet
styrkes med administrativ, logistisk og
uddannelsesmæssig kapacitet, der ved mobilisering og
indsættelse af Totalforsvarsstyrken og samtidig aktivering
af Hjemmeværnets frivillige, kan støtte Hjemmeværnets
frivillige stabe. Der er derfor oprettet 52 PSN-R stillinger til
funktioner ved myndighederne i henholdsvis S1, S4, S7,
G1, G4 og G7-strukturen. Stillingerne er som
udgangspunkt fordelt jf. nedenstående:
Landsdelsregioner.
2 administrationsbefalingsmænd ved G1, seniorsergent af
reserven (M231),
2 logistikbefalingsmænd ved G4, seniorsergent af reserven
(M231),
2 logistikhjælpere ved G4, korporal af reserven (M113),
2 uddannelsesofficerer ved G7, kaptajn af reserven
(M321).
Hærhjemmeværnsdistrikter.
12 administrationsbefalingsmænd ved S1, seniorsergent af
reserven (M231),
12 logistikbefalingsmænd ved S4, seniorsergent af
reserven (M231),
12 uddannelsesbefalingsmænd ved
uddannelseselementerne, oversergent af reserven (M221).
Marinehjemmeværnet.
2 administrationsbefalingsmænd, seniorsergent af
reserven (M231),
2 logistikbefalingsmænd, oversergent af reserven (M221).
Flyverhjemmeværnet.
1 administrationsbefalingsmand, seniorsergent af reserven
(M231),
3 logistik- og uddannelsesbefalingsmænd, oversergent af
reserven (M221).
I takt med fremdriften af det igangværende forligsarbejde
vedr. forligsinitiativ F27, Totalforsvarsstyrken samt
udviklingsinitiativ U9, Personel af Reserven vil den
fremtidige størrelse og struktur for den resterende del af
Hjemmeværnets PSN-R struktur blive fastlagt.

Beregningsmodel
Der måles på vacancegraden for de 52 udpegede stillinger i strukturen ved myndighederne.
Forventning til målet i de ko
Den fremtidige struktur for Hjemmeværnets PSN-R behandles under udviklingsinitiativ U9, der en del af F27
Totalforsvarsstyrken. Det er forventningen, at de resterende 22 stillinger ved myndighederne i støttestrukturen for
Totalforsvarsstyrken bemandes i løbet af 2022.
LRGNV mål
KAMI 6601

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

HVS mål

HJS mål

KAMI tekst: Opreth. Indsæt.evne, føringskapacit
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Frigivet til internettet

Frigivet til internettet

Hjemmeværnskommandoen
Planlægningsafdelingen

Kerneopgave:

1.0 Opstilling, generelt

HJ1.13 Underafdelingsinspektion
Målsætning

Key Performance Indicator

Landsdelsregioner og værnsgrene har ansvaret for, at der
gennemføres inspektionsvirksomhed ved underlagte
kapaciteter og enheder jf. koncept for
underafdelingsinspektioner.
Arbejdsmiljøforhold for frivillige vil fra 2021 være en fast
bestanddel som supplement til
underafdelingskontrolregimet.

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.

Underafdelingsinspektioner omfatter bl.a. områderne
militært sikkerhedseftersyn (mål HJ1.14) og
persondatasikkerhed (mål HJ1.15).
Beregningsmodel
Manuelt opgjort statistik.
Forventning til målet i de ko
Nuværende opgaver forventes videreført.
LRGNV mål
KAMI 6601

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

HVS mål

HJS mål

KAMI tekst: Opreth. Indsæt.evne, føringskapacit
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Frigivet til internettet

Frigivet til internettet

Hjemmeværnskommandoen
Planlægningsafdelingen

Kerneopgave:

1.0 Opstilling, generelt

HJ1.14 Generel militær sikkerhedstjeneste
Målsætning

Key Performance Indicator

Hjemmeværnets myndigheder og enheder skal jf. FKOBST
358-1, kap. 9:
I en 3-årig cyklus gennemføre et generelt militært
sikkerhedseftersyn af underlagte enheder (inklusiv
underafdelinger).
Hvert år rapportere om sikkerhedstilstanden for år X-1.
Sikkerhedseftersyn ved myndigheder og distrikter
gennemføres forud for planlagte helhedsinspektioner (mål
HJ10.2). Der gennemføres tilsvarende sikkerhedseftersyn
ved underafdelinger sammen med
underafdelingsinspektioner (mål HJ1.13).

Generelt militært sikkerhedseftersyn:
Opfyldt: De anførte rapporteringer gennemføres
rettidigt.
Ikke opfyldt: De anførte rapporteringer
gennemføres ikke rettidigt.
Årsoversigten (inkl. bilag) skal være
Hjemmeværnskommandoen i hænde ONS 6.
januar 2021.
Myndighedens planlagte eftersyn for perioden
2022-2024 med underlagte enheder (inklusive
underafdelinger) skal være fremsendt til
Hjemmeværnskommandoen 30. september
2021 (2022 skal være datofastlagt, øvrige
kvartalsangivet).

Beregningsmodel
Hjemmeværnets myndigheder skal jf. FKOBST 358-1, kap. 9 fremsende årsoversigt 2021, udvisende myndighedens
sikkerhedstilstand 2020.
Landsdelsregioner vedlægger:
Underlagte distrikters årsoversigt som uredigerede bilag til egen årsoversigt.
Hjemmeværnets myndigheder skal jf. FKOBST 358-1, kap. 9 fremsende eftersynsplanen for de kommende tre år.
Landsdelsregioner indhenter eftersynsdatoer for underafdelinger ved underlagte hjemmeværnsdistrikter.
Forventning til målet i de ko
Nuværende opgaver forventes videreført.
LRGNV mål
KAMI 6601

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

HVS mål

HJS mål

KAMI tekst: Opreth. Indsæt.evne, føringskapacit
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Frigivet til internettet

Hjemmeværnskommandoen
Planlægningsafdelingen

Kerneopgave:

Frigivet til internettet

1.0 Opstilling, generelt

HJ1.15 Persondataforordningen, GDPR
Målsætning

Key Performance Indicator

Hjemmeværnets myndigheder drager omsorg for, at
enhver behandling af personoplysninger sker i
overensstemmelse med de databeskyttelsesretlige regler
jf. HVBST 400-210 og Databeskyttelsesloven.

NIL

For at nå målet vil Hjemmeværnskommandoen i 2021
fortsat have fokus på, at de dataansvarlige myndigheder
efterlever krav og anbefalinger fra Forsvarsministeriet
samt overholder regler og bestemmelser for behandling af
personoplysninger.
Beregningsmodel
Hjemmeværnets databeskyttelsesrådgiver DPO giver med baggrund i gennemført tilsynsvirksomhed/generel
vurdering ved underlagte myndigheder årligt en samlet chefvurdering for området.
Forventning til målet i de ko
Målet forventes videreført.
LRGNV mål

LRGNE mål

KAMI 6601

MHV mål

FHV mål

HVS mål

HJS mål

KAMI tekst: Opreth. Indsæt.evne, føringskapacit

HJ1.16 Sikkerhedsgodkendelse af personel
Målsætning

Key Performance Indicator

Hjemmeværnets myndigheder og enheder skal jf. FKOBST
358-1, kapitel 2 sikre, at personel - uanset
personelkategori - ikke bestrider funktioner, som
vedkommende ikke er sikkerhedsgodkendt til.

Sikkerhedsgodkendelse af personel:
Opfyldt: Alt personel er sikkerhedsgodkendt i
henhold til deres stillings klassifikationsgrad.
Ikke opfyldt: Der findes personel i klassificerede
stillinger, som ikke er sikkerhedsgodkendt i
overensstemmelse med stillingens
klassifikationsgrad.

Følgende fremgår af bestemmelsen og skal kontinuerligt
efterleves:
Personel må ikke tiltræde/tilknyttes en stilling, der er
klassificeret højere end deres gældende
klassifikationsgrad.
Personel, hvis sikkerhedsgodkendelse udløber, kan
forblive i nuværende stilling, såfremt der rettidigt er
ansøgt om fornyelse af sikkerhedsgodkendelsen.
Personel, der ikke kan forblive sikkerhedsgodkendt/ikke
rettidigt har ansøgt om fornyelse af deres
sikkerhedsgodkendelse, skal ved personelforvaltende
myndigheds foranstaltning løbende placeres i en stilling,
som modsvarer deres gældende klassifikationsgrad.

Beregningsmodel
Målet opgøres ved sammenholde stillingens klassifikationsgrad med indehaverens til enhver tid gældende
sikkerhedsgodkendelsesniveau.
Forventning til målet i de ko
Målet forventes videreført.
LRGNV mål
KAMI 6601

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

HVS mål

HJS mål

KAMI tekst: Opreth. Indsæt.evne, føringskapacit
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Frigivet til internettet

Hjemmeværnskommandoen
Planlægningsafdelingen

Kerneopgave:

1.0 Opstilling, generelt

HJ1.17 Vagthavendeordning
Målsætning

Key Performance Indicator

Hjemmeværnskommandoen samt Hjemmeværnets
myndigheder og distrikter opretholder en
vagthavendeordning (VH) jf. HJKBST 122-002. Ordningen
betyder, at der ved alle myndigheder og distrikter uden for
den normale åbningstid året rundt, er en tilkaldeordning
betjent af militært fastansat personel baseret på
mobiltelefoni og med mulighed for online sagsbehandling.
VH skal håndtere og formidle alle meldinger, der måtte
tilgå myndigheden på VH-telefonen, til relevant personel.
VH kan tilkalde personel fra myndigheden, såfremt
situationen kræver dette.

Vagthavendeordningen ved myndigheder og
distrikter:
Opfyldt: Der opretholdes en VH-ordning alle
dage.
Ikke opfyldt: VH-funktionen kan ikke bemandes
alle dage.

Beregningsmodel
Der afgives en chefvurdering for Hjemmeværnets efterlevelse af bestemmelsen, HJKBST 122-002.
Forventning til målet i de ko
Ordningen forventes videreført.
LRGNV mål
KAMI 6601

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

HVS mål

HJS mål

KAMI tekst: Opreth. Indsæt.evne, føringskapacit
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Hjemmeværnskommandoen
Planlægningsafdelingen

Kerneopgave:

1.0 Opstilling, generelt

HJ1.18 KODEX VII, uddannelse
Målsætning

Key Performance Indicator

Forsvarsministeriet ønsker i 2021 et øget fokus på
styrkelse af forvaltningskulturen i den samlede koncern.
Hjemmeværnskommandoen vil derfor implementere
"KODEX VII – syv centrale pligter" i sit interne
forvaltningsgrundlag og i uddannelsen for både den faste
og den frivillige struktur. Dette sker med henblik på, at
myndigheder og enheder i Hjemmeværnet har kendskab til
og efterlever de specifikke værdier og krav, der forventes i
den offentlige forvaltning.

Gennemførelse af FELS-kursus "KODEX VII - syv
centrale pligter":
Opfyldt: Alt personel på chefniveau (M400/C400)
i Hjemmeværnet og mindst 50 % af øvrigt
personel i Hjemmeværnskommandoen har
gennemført uddannelsen.
Delvist opfyldt: Minimum 95 % af M400/C400personelgruppen i Hjemmeværnet og minimum 45
% af øvrigt personel i Hjemmeværnskommandoen
har uddannelsen.
Ikke opfyldt: Færre end 95 % af M400/C400personelgruppen i Hjemmeværnet eller færre end
45 % af øvrigt personel i
Hjemmeværnskommandoen har uddannelsen.

Hjemmeværnskommandoen vil i 2021 udarbejde
bestemmelser for området ligesom, der iværksættes
uddannelse i KODEX VII på chefniveauet og i
Hjemmeværnsstaben generelt. Der vil ligeledes blive
iværksat uddannelse på det frivillige niveau, og KODEX
VII-området vil blive integreret i Hjemmeværnets
mødestruktur i relevant omfang.

Beregningsmodel
Målet beregnes som den relative andel af personel i stillingskategorierne M401, M402, M403, M404 og C400, der har
gennemgået FELS-kursus "KODEX VII - syv centrale pligter (Q3406367).
For øvrigt personel beregnes målet som den relative andel af personel i Hjemmeværnskommandoen, der ikke er i
stillingskategorierne M401, M402, M403, M404 og C400, og har gennemgået FELS-kursus "KODEX VII - syv centrale
pligter (Q3406367).
Forventning til målet i de ko
Målet forventes videreført, dog forventes uddannelseskravet til Hjemmeværnskommandoen hævet og der forventes
krav til personalet ved myndighederne og Hærhjemmeværnsdistrikterne har kvalifikationen.
LRGNV mål
KAMI 6601

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

HVS mål

HJS mål

KAMI tekst: Opreth. Indsæt.evne, føringskapacit
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Hjemmeværnskommandoen
Planlægningsafdelingen

Kerneopgave:

1.0 Opstilling, generelt

HJ1.19 Håndtering af farligt gods (ADR)
Målsætning

Key Performance Indicator

Hjemmeværnets myndigheder og enheder skal jf. HJKBST
661-001 sikre, at relevant personel er uddannet til
håndtering af farligt gods, herunder eksplosiver og
ammunition.

Uddannelse i håndtering af farligt gods:
Opfyldt: Alle UAFDCH og LOGSPEC2/FARM har
den til funktionen hørende uddannelse i farligt
gods.
Ikke opfyldt: Der findes CH og LOGSPEC2/FARM,
der ikke har den til funktionen hørende
uddannelse i farligt gods.

Følgende krav skal efterleves:
UAFDCH skal have gennemført ADR KAP 1-3 MILBST for
chef-ledere.
LOGSPEC2/FARMER skal have gennemført ADR KAP 1-3
MILBST for afsender, pakker og modtager.
Herudover skal personel, der transporterer farligt gods,
have gennemført uddannelsen ADR KAP 1-3 MILBST for
chauffører.
Beregningsmodel
UAFDCH skal have Q 3424641
LOGSPEC2 og FARM skal have Q 3424643
Forventning til målet i de ko
Målet forventes videreført.
LRGNV mål
KAMI 6601

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

HVS mål

HJS mål

KAMI tekst: Opreth. Indsæt.evne, føringskapacit
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Hjemmeværnskommandoen
Planlægningsafdelingen

Kerneopgave:
Ydelse:

1.1 Opstilling, Hærhjemmeværnets operative ka

HJ10 Førings-/støttekapacitet

HJ10.1 Generelle opgaver
Målsætning

Key Performance Indicator

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

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 ko
Nuværende opgaver forventes videreført.
LRGNV mål
KAMI 6601

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

HVS mål

HJS mål

KAMI tekst: Opreth. Indsæt.evne, føringskapacit
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Hjemmeværnskommandoen
Planlægningsafdelingen

Kerneopgave:

Frigivet til internettet

1.1 Opstilling, Hærhjemmeværnets operative ka

HJ10.2 Enhedsinspektion
Målsætning

Key Performance Indicator

Landsdelsregion Vest og Landsdelsregion Øst gennemfører
som udgangspunkt helhedsinspektion efter en 3-årig
cyklus ved underlagte distrikter. Hjemmeværnets
databeskyttelsesrådgiver DPO deltager i
helhedsinspektioner mhp. kontrol af
persondatabeskyttelsesområdet (mål HJ1.15).
Generelt militært sikkerhedseftersyn (mål HJ1.14),
herunder gennemgang af ADR-uddannelse vedr. farligt
gods for relevant personel, ved distrikter gennemføres
forud for inspektionerne efter særskilt plan.

Helhedsinspektion – distriktsniveau:
Opfyldt: Planlagte inspektioner gennemføres ved
udpegede distrikter, og der er udarbejdet en 3årig cyklus for fremtidige inspektioner af
diskriktsniveauet.
Ikke opfyldt: Planlagte inspektioner er ikke
gennemført.

Regionerne udarbejder plan for inspektionsvirksomheden
ved egne distrikter.

Hjemmeværnsstaben støtter på anmodning
inspektionsvirksomheden på distriktsniveauet
efter nærmere aftale med den enkelte
landsdelsregion.

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

LRGNE mål

KAMI 6601

MHV mål

FHV mål

HVS mål

HJS mål

KAMI tekst: Opreth. Indsæt.evne, føringskapacit

HJ10.3 Musik
Målsætning

Key Performance Indicator

Landsdelsregion Vest og Landsdelsregion Øst opstiller
egen musikkapacitet, der deltager ved ceremonielle
aktiviteter f.eks. parader, musikarrangementer og
mindehøjtideligheder.

Opstilling af musikkapaciteter:
Opfyldt: De certificerede musik-/tamburkorps og
musikdelinger afholder minimum 110 koncerter.
Delvist opfyldt: De certificerede
musik-/tamburkorps og musikdelinger afholder
minimum 82 koncerter.
Ikke opfyldt: Musikenhederne afholder færre end
82 koncerter.

Musikkapaciteten består samlet af seks selvstændige
musik-/tamburkorps samt fem integrerede musikdelinger.
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.
Hver landsdelsregion skal sikre en nødvendig administrativ
støttestruktur til understøttelse af egen kapacitet.

Beregningsmodel
En certificeret musikkapacitet (korps eller deling) skal årligt gennemføre minimum 10 koncerter samt bestå en
årsprøve. Der udarbejdes en koncertrapport for hver aktivitetet, og der udarbejdes en samlet årsrapport for hver
opstillet musikkapacitet.
Forventning til målet i de ko
Den igangværende analyse af Hjemmeværnets kapaciteter (i regi af Arbejdsgruppe Opstillingsgrundlag) kan medføre
ændringer til opstillingskravet.
LRGNV mål
KAMI 6601

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

HVS mål

HJS mål

KAMI tekst: Opreth. Indsæt.evne, føringskapacit

Side 18 af 91

23. december 2020

Frigivet til internettet

Hjemmeværnskommandoen
Planlægningsafdelingen

Kerneopgave:

Frigivet til internettet

1.1 Opstilling, Hærhjemmeværnets operative ka

HJ10.6 Stabsvirksomhed
Målsætning

Key Performance Indicator

Landsdelsregion Vest og Landsdelsregion Øst skal gennem
løbende udvikling og tilpasning af planer og plangrundlag
med sin stab sikre løsning af operativt pålagte opgaver.

Revidering af myndighedens operative planer:
Opfyldt: Landsdelsregionerne har iværksat
revidering af egne planer for den operative
virksomhed.
Ikke opfyldt: Regionerne har ikke iværksat
revidering af egne planer.

Stabenes opgaveløsning trænes gennem løbende
uddannelses- og udviklingsvirksomhed samt
gennemførelse af øvelsesaktiviteter i tæt samarbejde med
Hærkommandoen.
Landsdelsregionerne skal i 2021 have særlig fokus på
opdatering af eget plankompleks samt på implementering
af Hærkommandoens Uddannelsesdirektiv for brigader,
landsdelsregioner og regimenter for perioden 2021-2023.

Implementering af Hærkommandoens
Uddannelsesdirektiv for brigader,
landsdelsregioner og regimenter:
Opfyldt: Uddannelsesdirektivet er indarbejdet i
regionernes planlægningsgrundlag og
myndigheden deltager i udpegede aktiviteter jf.
Hærens aktivitetsoversigt for stabe.
Ikke opfyldt: Myndigheden deltager ikke i
udpegede aktiviteter.

Beregningsmodel
NIL
Forventning til målet i de ko
Uddannelsesvirksomhed og aktiviteter for myndighedernes stabe gennemføres jf. Hærkommandoens gældende
uddannelsesdirektiv for brigader, landsdelsregioner og regimenter for perioden 2021-2023.
LRGNV mål
KAMI 6601

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

HVS mål

HJS mål

KAMI tekst: Opreth. Indsæt.evne, føringskapacit
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Frigivet til internettet

Hjemmeværnskommandoen
Planlægningsafdelingen

Kerneopgave:
Ydelse:

1.1 Opstilling, Hærhjemmeværnets operative ka

HJ11 Politikapacitet

HJ11.1 Politihjemmeværnskompagnier
Målsætning

Key Performance Indicator

Landsdelsregion Vest og Landsdelsregion Øst 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.

Opstilling af politikapaciteter:
Opfyldt: Minimum én politikompagnikapacitet til
hver politikreds bestående af en kommandodeling
samt min. to politidelinger.
Ikke opfyldt: Der 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 sammensat
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 eget ansvarsområde.
Bemanding:
Antal personer enkadreret i politidelinger, der ikke er dedikeret til andre opgaver.
Uddannelse:
Landsdelregionerne skal vurdere om kapacitetens uddannelsesniveau fagligt er tilstrækkeligt.

Forventning til målet i de ko
Den igangværende analyse af Hjemmeværnets kapaciteter (i regi af Arbejdsgruppe Opstillingsgrundlag) kan medføre
ændringer til opstillingskravet.
LRGNV mål
KAMI 6607

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

HVS mål

HJS mål

KAMI tekst: Opreth. Indsæt.evne, politikapacite
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1.1 Opstilling, Hærhjemmeværnets operative ka

HJ12 Bevogtningskapacitet (Hærhjemmeværnet)

HJ12.1 Bevogtningskompagnier
Målsætning

Key Performance Indicator

Landsdelsregion Vest og Landsdelsregion Øst 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.

Opstilling af bevogtningskapaciteter (HHV):
Opfyldt: Opstillede bevogtnings- og
virksomhedshjemmeværnskompagnikapaciteter
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
virksomhedshjemmeværnskompagnikapaciteter
efterlever ikke kravet til opstilling.

Kapaciteten består af bevogtningskompagnier og
virksomhedshjemmeværnskompagnier, hvor personellet er
uddannet til løsning af bevogtnings- og sikringsopgaver
ved militære og civile installationer samt til
overvågningsopgaver.
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 faglige uddannelsesniveau er tilstrækkeligt.

Forventning til målet i de ko
Den igangværende analyse af Hjemmeværnets kapaciteter (i regi af Arbejdsgruppe Opstillingsgrundlag) kan medføre
ændringer til opstillingskravet.
LRGNV mål
KAMI 6608

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

HVS mål

HJS mål

KAMI tekst: Opreth. Indsæt.evne, bevogtningsk
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1.1 Opstilling, Hærhjemmeværnets operative ka

HJ12.2 Hjemmeværnets beredskabsstyrke
Målsætning

Key Performance Indicator

Landsdelsregion Vest og Landsdelsregion Øst skal opstille
dele af personellet til Hjemmeværnets beredskabsstyrke.
Styrken skal med kort varsel 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.

Opstilling af beredskabsstyrke (certificerede
soldater):
Opfyldt:
Landsdelsregion Vest opstiller minimum 1400
soldater.
Landsdelsregion Øst opstiller minimum 1117
soldater.
Delvist opfyldt:
Landsdelsregion Vest opstiller minimum 1190
soldater.
Landsdelsregion Øst opstiller minimum 950
soldater.
Ikke opfyldt:
Landsdelsregion Vest opstiller færre end 1190
soldater.
Landsdelsregion Øst opstiller færre end 950
soldater.

Målet for 2021 er at øge styrken til samlet 2.750
certificerede soldater.
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 ko
Den fortsatte udvikling af Hjemmeværnets Beredskabsstyrke behandles i regi af Arbejdsgruppe Hjemmeværnets
Fremtidige Opgaver.
Indtil videre er målet for de kommende år en fastholdelse af styrken på 2.750 certificerede soldater.
LRGNV mål
KAMI 6608

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

HVS mål

HJS mål

KAMI tekst: Opreth. Indsæt.evne, bevogtningsk
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Ydelse:

1.1 Opstilling, Hærhjemmeværnets operative ka

HJ13 Infanteri- og motoriseret overvågningskapacitet

HJ13.1 Infanteri
Målsætning

Key Performance Indicator

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.

Opstilling af infanterikapacitet med operativ
status:
Opfyldt: Landsdelsregion Vest opstiller minimum
12 infanteridelinger og Landsdelsregion Øst
opstiller minimum 6 infanteridelinger.
Delvist opfyldt: Landsdelsregion Vest opstiller
minimum 10 infanteridelinger og Landsdelsregion
Øst opstiller minimum 5 infanteridelinger.
Ikke opfyldt: Landsdelsregion Vest opstiller
færre end 10 infanteridelinger eller
Landsdelsregion Øst opstiller færre end 5
infanteridelinger.

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.
Landsdelsregionerne opstiller kontinuerligt en
infanterikapacitet bestående af op til 100 infanterigrupper
ved Landsdelsregion Vest og op til 40 infanterigrupper ved
Landsdelsregion Øst 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
Minimum antal sammenstillede delingsværdier beregnes på baggrund af bemanding, uddannelse samt 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
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 ko
Kapaciteten forventes kontinuerligt opstillet.
Den igangværende analyse af Hjemmeværnets kapaciteter (i regi af Arbejdsgruppe Opstillingsgrundlag) kan medføre
ændringer til opstillingskravet.

LRGNV mål
KAMI 6602

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

HVS mål

HJS mål

KAMI tekst: Opreth. Indsæt.evne, kampkapacite

Side 23 af 91

23. december 2020

Frigivet til internettet

Frigivet til internettet

Hjemmeværnskommandoen
Planlægningsafdelingen

Kerneopgave:

1.1 Opstilling, Hærhjemmeværnets operative ka

HJ13.2 Motoriseret overvågning
Målsætning

Key Performance Indicator

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.

Opstilling af motoriseret overvågningskapacitet
med operativ status:
Opfyldt: Landsdelsregion Vest opstiller minimum
5 motoriserede overvågningsdelinger og
Landsdelsregion Øst minimum 3 motoriserede
overvågningsdelinger.
Delvist opfyldt: Landsdelsregion Vest opstiller
minimum 4 motoriserede overvågningsdelinger og
Landsdelsregion Øst opstiller minimum 2
motoriserede overvågningsdelinger.
Ikke opfyldt: Landsdelsregion Vest opstiller
færre end 4 motoriserede overvågningsdelinger
eller Landsdelsregion Øst opstiller færre end 2
motoriserede overvågningsdelinger.

Kapaciteten består af motoriserede overvågningsdelinger,
hvor personellet er uddannet til løsning af landmilitære
opgaver herunder overvågningsopgaver, vej- og
områdepatruljering, kamp fra stilling samt eskortekørsel.
Landsdelsregionerne opstiller kontinuerligt en motoriseret
overvågningskapacitet bestående af op til 12 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
Minimum antal sammenstillede delingsværdier beregnet på baggrund af bemanding, uddannelse samt 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
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 ko
Kapaciteten forventes kontinuerligt opstillet.
Den igangværende analyse af Hjemmeværnets kapaciteter (i regi af Arbejdsgruppe Opstillingsgrundlag) kan medføre
ændringer til opstillingskravet.
LRGNV mål
KAMI 6602

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

HVS mål

HJS mål

KAMI tekst: Opreth. Indsæt.evne, kampkapacite
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1.1 Opstilling, Hærhjemmeværnets operative ka

HJ14 Specialistkapacitet

HJ14.1 Rydningsassistenter
Målsætning

Key Performance Indicator

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

Opstilling af rydningskapacitet:
Opfyldt: Landsdelsregioner sikre, at vagten
kontinuerligt er bemandet jf. aftale med
Forsvarets rydningsberedskab.
Delvist opfyldt: Landsdelsregion Vest eller
Landsdelsregion Øst kan ikke bemande vagten
fuldt ud i "højsæsonen" - 1. november - 31. marts
(ti mand i Vestdanmark, seks på Sjælland og
øerne samt to på Bornholm).
Ikke opfyldt: Landsdelsregion Vest eller
Landsdelsregion Øst kan i perioder eller
enkeltdage ikke imødekomme kravet til
minimumsbemanding for vagten (fire mand i
Vestdanmark, to mand på Sjælland og øerne samt
to mand på Bornholm).

Kapaciteten består samlet af ni rydningsassistenthold
(fordelt med fem hold ved Landsdelsregion Vest og fire
ved Landsdelsregion Øst) hver med op til otte mand.
Landsdelsregionerne skal sikre, at hvert hold råder over ét
køretøj med nødvendigt rydningsmateriel.
Landsdelsregionerne skal sikre, at der er udarbejdet en
vagtturnus, som året rundt sikrer en kontinuerligt
bemandet tilkaldevagt. I perioden 1. april - 31. oktober
(lavsæson) er bemandingen på minimum fire mand i
Vestdanmark, to mand på Sjælland og øerne samt to
mand på Bornholm. I perioden 1. november - 31. marts
(højsæson) er bemandingen på ti mand i Vestdanmark,
seks på Sjælland og øerne samt to på Bornholm.

Beregningsmodel
Manuelt opgjort statistik.
Forventning til målet i de ko
Kapaciteten forventes kontinuerligt opstillet.
LRGNV mål
KAMI 6609

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

HVS mål

HJS mål

KAMI tekst: Opreth. Indsæt.evne, særlige kapac
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1.1 Opstilling, Hærhjemmeværnets operative ka

HJ15 Patruljekapacitet

HJ15.1 Patrulje
Målsætning

Key Performance Indicator

Landsdelsregion Vest og Landsdelsregion Øst skal opstille
og opretholde en patruljekapacitet bestående af
patruljegrupper, 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.

Opstilling af patruljekapaciteter:
Opfyldt: Hver landsdelsregion opstiller
kontinuerligt 12 patruljegrupper og 6
delingstroppe som anført.
Delvist opfyldt: Hver Landsdelsregion opstiller
minimum 8 patruljegrupper og 4 delingstroppe.
Ikke opfyldt: Landsdelsregion Vest eller
Landsdelsregion Øst opstiller færre end 8
patruljegrupper eller færre end 4 delingstroppe.

Kapaciteten består af en patruljekapacitet, hvor
personellet er uddannet til løsning af observations-,
overvågnings- og sikringsopgaver samt mindre offensive
operationer.
Landsdelsregionerne opstiller kontinuerligt en samlet
patruljekapacitet på maksimalt 12 patruljedelinger. Hver
landsdelsregion skal opstille 6 delingstroppe, 6
overvågningspatruljegrupper, 3
observationspatruljegrupper samt 3
opklaringspatruljegrupper.
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 patruljen.
Uddannelse:
Førerstillingerne er bemandet med føreruddannet personel.
Patruljen kan udføre almindeligt forekommende patruljetjeneste.

Forventning til målet i de ko
Den igangværende analyse af Hjemmeværnets kapaciteter (i regi af Arbejdsgruppe Opstillingsgrundlag) kan medføre
ændringer til opstillingskravet.
LRGNV mål
KAMI 6602

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

HVS mål

HJS mål

KAMI tekst: Opreth. Indsæt.evne, kampkapacite
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1.1 Opstilling, Hærhjemmeværnets operative ka

HJ15.2 Hjemmeværnskompagni Særlig Støtte og Rekogn
Målsætning

Key Performance Indicator

Landsdelsregion Øst skal opstille Hjemmeværnskompagni
Særlig Støtte og Rekognocering (HJK SSR), der er en
specialoperationsstyrkeenhed baseret på frivillighed med
afgrænset specialoperationsstyrkekapacitet fokuseret mod
Special Reconnaissance i rammen af nationale operationer.
SSR skal kunne forstærke SOTG stab med stabsofficerer
inden for nærmere definerede specialer og/eller indsættes
og føre HJK SSR-kapaciteter i rammen af
Specialoperationskommandoen, Hæren eller
Operationsstaben.

Opstilling af SSR-kapacitet:
Opfyldt: Landsdelsregion Øst har opstillet SSR i
S-struktur med en uddannelsesdeling under S7.
Uddannelse af SSR-kapacitet:
Opfyldt: Landsdelsregion Øst har udarbejdet
uddannelsesbehov for alt SSR-personel.

Kapaciteten opstilles i en S-struktur, hvortil der oprettes
en uddannelsesdeling under S7.
Personel uddannes til at kunne løse begrænsede opgaver
inden for Special Reconnaissence, Military Assistence og
Direct Action. Derudover uddannes personel i at kunne
forstærke SOTG inden for nærmere definerede specialer.
Detaljer er under udarbejdelse, men vil ikke fremgå i
årsprogrammet.
Beregningsmodel
Målemetode og datagrundlag skal defineres.
Forventning til målet i de ko
Udmøntning af nyt opstillingsgrundlag med fokus på opstilling og uddannelse forventes at have 1. prioritet i 2021 og
2022.
LRGNV mål
KAMI 6602

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

HVS mål

HJS mål

KAMI tekst: Opreth. Indsæt.evne, kampkapacite
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1.1 Opstilling, Hærhjemmeværnets operative ka

HJ16 TFS-kapacitet (Totalforsvarstyrken)

HJ16.1 Føringskadrer, Hærhjemmeværnet
Målsætning

Key Performance Indicator

Landsdelsregion Vest og Landsdelsregion Øst skal opstille
og opretholde en Totalforsvarsstyrke, bestående af
hjemsendte værnepligtige og en dertilhørende
føringskadre til bevogtning af udpegede objekter.

Opstilling af føringskadrer i 2021:
Opfyldt: Landsdelsregion Vest og
Landsdelsregion Øst opstiller hver tre
føringskadrer.
Delvis opfyldt: Landsdelsregion Vest og
Landsdelsregion Øst opstiller begge minimum to
føringskadrer.
Ikke opfyldt: Hvis Landsdelsregion Vest eller
Landsdelsregion Øst opstiller færre end to
føringskadrer.

Opstillingen af føringskadrer ved landsdelsregioner og
Flyverhjemmeværnet sker succesivt frem mod 2024, hvor
Hjemmeværnets samlede kapacitet skal bestå af 26
totalforsvarsunderafdelinger.
Alt PSN-R, der opstilles i føringskadrerne til
Totalforsvarsstyrken, skal gennemføre et introkursus for
totalforsvarskapaciteten. Herudover skal KC, NK og DF
gennemføre funktionstilpasset uddannelse.
Grundlaget for opbygning og opstilling af føringskadrer til
kapaciteten fremgår af Business case F27 for
Totalforsvarsstyrken, ver. 5.0.

Uddannelse for TFS-personel.
Intro-modul:
Opfyldt: Minimum 75 % af opstillet personel har
gennemført uddannelsen.
Delvis opfyldt: Minimum 50 % har gennemført
uddannelsen.
Ikke opfyldt: Færre end 50 % har gennemført
uddannelsen.
KC-, NK- og DF-moduler:
Opfyldt: Minimum 75 % af førerne har
gennemført uddannelsen.
Delvis opfyldt: Minimum 50 % har gennemført
uddannelsen.
Ikke opfyldt: Færre end 50 % har gennemført
uddannelsen.
Materielanskaffelser:
Materielindkøb til kapaciteten sker løbende fra
centralt hold i takt med, at økonomi er til
rådighed.

Beregningsmodel
Bemanding:
Optælling for kapaciteten sker i DeMars.
Uddannelse:
Kompagnichefer gennemfører modul 3 Q (xxxxx) og BTN-kursus, FAK Q (xxxxx).
Næstkommanderende gennemfører modul 2, Q (xxxxx).
Delingsførere gennemfører modul 1, Q (xxxxx).
Alt personel gennemfører Intro-modul, Q (xxxxx).

Forventning til målet i de ko
Kapaciteten forventes opbygget frem til 2024, herefter skal styrken kontinuerligt opretholdes.
LRGNV mål
KAMI 6608

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

HVS mål

HJS mål

KAMI tekst: Opreth. Indsæt.evne, bevogtningsk
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1.1 Opstilling, Hærhjemmeværnets operative ka

HJ16.2 Kommandoelement/Stabsunderafdeling, Hærhje
Målsætning

Key Performance Indicator

For at styrke varetagelsen af vartningsopgaven vedr.
Totalforsvarsstyrken opstilles der ved hvert stabskompagni
distrikt et kommandoelement bestående af 20 frivillige
soldater primært til løsning af logistikopgaver (i alt 240
soldater).

Opstilling af kommandoelementer i 2021:
Opfyldt: Landsdelsregion Vest og
Landsdelsregion Øst opstiller hver minimum 27
frivillige soldater.
Delvis opfyldt: Landsdelsregion Vest og
Landsdelsregion Øst opstiller hver minimum 21
frivillige soldater.
Ikke opfyldt: Landsdelsregion Vest eller
Landsdelsregion Øst opstiller færre end 21
frivillige soldater.

Opbygningen af elementet sker successivt i takt med
opbygningen af underafdelingskadrer frem mod 2024.
Kommandoelementet opbygges med minimum 10 soldater
pr. opstillet underafdelingskapacitet i Totalforsvarsstyrken.
Alt PSN-R, der opstilles i kommandoelementerne til
Totalforsvarsstyrken, skal gennemføre et introkursus for
totalforsvarskapaciteten. Herudover skal DF gennemføre
funktionstilpasset uddannelse.
Grundlaget for opbygning og opstilling af
kommandoelementet fremgår af Business case F27 for
Totalforsvarsstyrken, ver. 5.0.

Uddannelse for TFS-personel.
Intro-modul:
Opfyldt: Minimum 75 % af opstillet personel har
gennemført uddannelsen.
Delvis opfyldt: Minimum 50 % har gennemført
uddannelsen.
Ikke opfyldt: Færre end 50 % har gennemført
uddannelsen.
DF-modul:
Opfyldt: Minimum 75 % af førerne har
gennemført modul 1.
Delvis opfyldt: Minimum 50 % har gennemført
modul 1.
Ikke opfyldt: Færre end 50 % har gennemført
modul 1.
Materielanskaffelser:
Materielindkøb til kapaciteten sker løbende fra
centralt hold i takt med, at økonomi er til
rådighed.

Beregningsmodel
Bemanding:
Optælling for kapaciteten sker i DeMars.
Uddannelse:
Delingsførere gennemfører modul 1, Q (xxxxx)
Alt personel gennemfører Intro-modul, Q (xxxxx)
Forventning til målet i de ko
Styrken i kommandoelementet øges med 10 soldater pr. opstillet underafdelingskapacitet (to pr. distrikt) til
Totalforsvarsstyrken.
Resultatet er tilfredsstillende med 90% bemanding og delvis tilfredsstillende med 70% bemanding i elementet.
LRGNV mål
KAMI 6608

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

HVS mål

HJS mål

KAMI tekst: Opreth. Indsæt.evne, bevogtningsk
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1.2 Opstilling, Marinehjemmeværnets operative

HJ20 Førings-/støttekapacitet (Rederfunktion)

HJ20.1 Generelle opgaver
Målsætning

Key Performance Indicator

Marinehjemmeværnet skal med sin stab varetage det
operative og uddannelsesmæssige ansvar for den maritime
virksomhed i Hjemmeværnet.

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 ko
Nuværende opgaver forventes videreført.
LRGNV mål
KAMI 6601

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

HVS mål

HJS mål

KAMI tekst: Opreth. Indsæt.evne, føringskapacit
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1.2 Opstilling, Marinehjemmeværnets operative

HJ20.2 Rederiopgave
Målsætning

Key Performance Indicator

Marinehjemmeværnet skal sikre, at lov- og
bestemmelsesgrundlag på det maritime område efterleves,
herunder tilvejebringelse af evt. supplerende
reglementarisk grundlag til civile regler ved behov.

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 ko
Nuværende opgaver forventes videreført.
LRGNV mål
KAMI 6601

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

HVS mål

HJS mål

KAMI tekst: Opreth. Indsæt.evne, føringskapacit
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1.2 Opstilling, Marinehjemmeværnets operative

HJ20.3 Musik
Målsætning

Key Performance Indicator

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

Opstilling af musikkapaciteter:
Opfyldt: De certificerede musik-/tamburkorps
afholder minimum 20 koncerter.
Delvist opfyldt: De certificerede
musik-/tamburkorps afholder minimum 15
koncerter.
Ikke opfyldt: Musikenhederne afholder færre
end 15 koncerter.

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
En certificeret musikkapacitet (korps eller deling) skal årligt gennemføre minimum 10 koncerter samt bestå en
årsprøve. Der udarbejdes en koncertrapport for hver aktivitetet, og der udarbejdes en samlet årsrapport for hver
opstillet musikkapacitet.
Forventning til målet i de ko
Den igangværende analyse af Hjemmeværnets kapaciteter (i regi af Arbejdsgruppe Opstillingsgrundlag) kan medføre
ændringer til opstillingskravet.
LRGNV mål
KAMI 6601

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

HVS mål

HJS mål

KAMI tekst: Opreth. Indsæt.evne, føringskapacit
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1.2 Opstilling, Marinehjemmeværnets operative

HJ21 Fartøjskapacitet

HJ21.1 Bemanding
Målsætning

Key Performance Indicator

Marinehjemmeværnet skal opstille og opretholde en
operativ fartøjskapacitet til støtte for Forsvarets
opgavevaretagelse nationalt og/eller internationalt.

Opstilling af operative besætninger:
Opfyldt: Minimum to sammensatte besætninger
ved hver flotille med fartøj.
Delvist opfyldt: En sammensat besætning ved
hver flotille med fartøj.
Ikke opfyldt: Der kan ikke opstilles én
sammensat besætning ved hver flotille med
fartøj.

Kapaciteten består af 30 fartøjer af 800/850/900-klassen.
Marinehjemmeværnet skal sikre, at der til kapaciteten
kontinuerligt opstilles min. to operative besætninger ved
hver Hjemmeværnsflotille, der uddannelses- og
bemandingsmæssigt efterlever kravene jf. Reglement for
Marinehjemmeværnsfartøj 4-14.
Marinehjemmeværnet skal sikre en nødvendig taktisk
støttestruktur (KDOLOGDIV) til understøttelse af
kapaciteten.

HVF 132 Horsens og HVF 471 Bornholm indgår i
målet. VFU Ærø skal opstille én operativ
besætning.

Marinehjemmeværnet skal gennem kontinuerlig monitering
af opstillingssituationen for de operative kapaciteter
iværksætte nødvendige tiltag til sikring af målopfyldelse.

Beregningsmodel
Beregning af besætning:
Beregningsmæssigt opgøres en besætning som en fuldt operativ normalbesætning (12 md) jf. Reglement for
Marinehjemmeværnsfartøj 4-14.
Forventning til målet i de ko
Målet forventes fastholdt.
LRGNV mål
KAMI 6604

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

HVS mål

HJS mål

KAMI tekst: Opreth. Indsæt.evne, støttekapacit
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1.2 Opstilling, Marinehjemmeværnets operative

HJ21.2 Beredskabsdøgn fartøjer
Målsætning

Key Performance Indicator

Marinehjemmeværnets operative fartøjskapacitet skal
kunne efterleve det til enhver tid gældende beredskab for
Hjemmeværnet.

Levering af beredskabsdøgn:
Opfyldt: Minimum 9362 beredskabsdøgn.
Delvist opfyldt: Minimum 8869 beredskabsdøgn.
Ikke opfyldt: Færre end 8869 beredskabsdøgn.

Kapaciteten skal årligt levere 9855 beredskabsdøgn (jf.
krav fra Skibsfartens Redningsråd) svarende til
gennemsnitligt 27 fartøjer på beredskab på døgnbasis 365
dage.
Beregningsmodel
Manuelt opgjort statistik.

Udgangspunktet er, at hvert fartøj har en besætning, der er på 1 times beredskab, dvs. er organisatorisk tilknyttet
den Hjemmeværnsflotille, der varter fartøjet.
Det er tilfredsstillende, når der leveres 95 % af de krævede beredskabsdøgn.
Forventning til målet i de ko
Nuværende opgaver forventes videreført.
LRGNV mål

LRGNE mål

KAMI 6604

MHV mål

FHV mål

HVS mål

HJS mål

KAMI tekst: Opreth. Indsæt.evne, støttekapacit

HJ21.3 Pilotprojekt med Maritime Indsatsfartøjer
Målsætning

Key Performance Indicator

I Forsvarsforliget 2018-2023 fremgår det, at der skal
gennemføres forsøg med afprøvning af mindre
hurtiggående skibe.

Afprøvning af mindre hurtiggående fartøjer ved
Marinehjemmeværnet:
Opfyldt: Pilotprojektet er afsluttet.
Ikke opfyldt: Pilotprojektet er ikke afsluttet.

Marinehjemmeværnet skal i 2021 afslutte testfasen for de
maritime indsatsfartøjer, der blev indledt i 2019, jf.
Hjemmeværnskommandoens direktiv herfor.
Afprøvningen skal afklare de maritime indsatsfartøjers
egnethed til opgaveløsningen ved Marinehjemmeværnet.
Pilotprojektet evalueres i 2022.

Beregningsmodel
Overordnet sker der løbende opfølgning på projektets fremdrift og implementering gennem
programledelsesrapporteringer ved Hjemmeværnskommandoen. Efter afslutning af pilotprojektet i 2021 udfærdiger
Marinehjemmeværnet en evalueringsrapport (i 2022).
Forventning til målet i de ko
Efter afslutning af testforløbet skal pilotprojektet evalueres, og det skal vurderes, hvorvidt testfartøjerne skal indgå i
Marinehjemmeværnets fremtidige fartøjspulje.
LRGNV mål
KAMI 6604

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

HVS mål

HJS mål

KAMI tekst: Opreth. Indsæt.evne, støttekapacit

Side 34 af 91

23. december 2020

Frigivet til internettet

Frigivet til internettet

Hjemmeværnskommandoen
Planlægningsafdelingen

Kerneopgave:
Ydelse:

1.2 Opstilling, Marinehjemmeværnets operative

HJ22 MFP-kapacitet (Maritime Force Protection)

HJ22.1 Bemanding
Målsætning

Key Performance Indicator

Marinehjemmeværnet skal opstille en kapacitet, der kan
støtte Forsvaret ved løsning af følgende opgaver:

Kapaciteten består af fire MFP-delinger, hver med
39 soldater, total 156 soldater.

• Bevogtning, afspærring og sikring af militære
faciliteter/kapaciteter fra søsiden.
• Sikring af og adgangskontrol på land til fartøjer i havn.

Bemanding:
Opfyldt: Minimum 140 soldater (90 %
bemanding).
Delvis opfyldt: Minimum 109 soldater (70 %
bemanding).
Ikke opfyldt: Færre end 109 soldater.

Kapaciteten består af fire kommandokøretøjer samt otte
trailerbaserede gummibåde (RHIB).
Opgaveløsningen skal kunne gennemføres i og omkring
militære såvel som civile havneanlæg og sker i tæt
koordination med Hærhjemmeværnet.

Uddannelse:
Opfyldt: Minimum 4 DF og 28 BM.
Delvis opfyldt: Minimum 3 DF og 12 BM.
Ikke opfyldt: Færre end 3 DF eller færre end 12
BM.

Beregningsmodel
Der opstilles fire MFP-delinger, hver med minimum 90 % bemanding samt uddannede førere (DF/GF/NK).
Bemanding:
Én delingsværdi består af 39 mand.
Uddannelse:
Én delingsfører (DF), Q (2805226)
Syv befalingsmænd (GF/NK), Q (2081080)
Opgørelse sker ud fra soldater, der er enkadreret i MFP-delinger.

Forventning til målet i de ko
Det forventes, at kapaciteten tilpasses i takt med, at opgaveporteføljen afklares. MFP-kapacitetens overordnede
struktur afklares gennem forligsinitiativ F29b, Marinehjemmeværnets fremtidige fartøjssammensætning og struktur
samt udviklingsiniativ U10, Hjemmeværnets opstillingsgrundlag.
LRGNV mål
KAMI 6608

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

HVS mål

HJS mål

KAMI tekst: Opreth. Indsæt.evne, bevogtningsk
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1.2 Opstilling, Marinehjemmeværnets operative

HJ22.3 Beredskabsdøgn MFP
Målsætning

Key Performance Indicator

Marinehjemmeværnets MFP-kapacitet skal kunne efterleve
det til enhver tid gældende beredskab for Hjemmeværnet.

Levering af beredskabsdøgn RHIB:
Opfyldt: Minimum 2.080 beredskabsdøgn.
Delvis opfyldt: Minimum 1.971 beredskabsdøgn.
Ikke opfyldt: Færre end 1.971 beredskabsdøgn.

Kapaciteten skal årligt levere 2.190 beredskabsdøgn for
RHIB svarende til gennemsnitligt seks operative RHIB på
beredskab på døgnbasis 365 dage samt 1.095
beredskabsdøgn for Kommandokøretøjer svarende til
gennemsnitligt tre køretøjer på beredskab på døgnbasis
365 dage.

Levering af beredskabsdøgn KDOKØTJ:
Opfyldt: Minimum 1.040 beredskabsdøgn.
Delvis opfyldt: Minimum 985 beredskabsdøgn.
Ikke opfyldt: Færre end 985 beredskabsdøgn.

Beregningsmodel
Manuelt opgjort statistik.
Udgangspunktet er, at hver MFP-flotille har en operativ besætning, der med kort varsel kan indsætte kapaciteten,
dvs. er organisatorisk tilknyttet enheden og kan indsættes med RHIB og føringskøretøj.
Det er tilfredsstillende, når der leveres 95 % af de krævede beredskabsdøgn.
Forventning til målet i de ko
Nuværende opgaver forventes videreført.
LRGNV mål

LRGNE mål

KAMI 6608

Ydelse:

MHV mål

FHV mål

HVS mål

HJS mål

KAMI tekst: Opreth. Indsæt.evne, bevogtningsk

HJ23 TFS-kapacitet (Totalforsvarsstyrken)

HJ23.1 Underafdelingskapacitet, Marinehjemmeværnet
Målsætning

Key Performance Indicator

Marinehjemmeværnet skal forberede at kunne modtage
personel (hjemsendte værnepligtige) og materiel på op til
en underafdelingskapacitet (MFP) til Totalforsvarsstyrken.

NIL

Opstillingen af Hjemmeværnets Totalforsvarsstyrke sker
succesivt frem mod 2024, hvor den samlet skal bestå af 26
totalforsvarsunderafdelinger.
Grundlaget for opbygning og opstilling af kapaciteten
fremgår af Business case F27 for Totalforsvarsstyrken, ver.
5.0.
Beregningsmodel
NIL
Forventning til målet i de ko
Marinehjemmeværnet skal forberede modtagelse af op til 193 hjemsendte værnepligtige samt udrustning til disse.
LRGNV mål
KAMI 6608

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

HVS mål

HJS mål

KAMI tekst: Opreth. Indsæt.evne, bevogtningsk
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1.3 Opstilling, Flyverhjemmeværnets operative

HJ30 Stabs- og støttekapacitet (Luftfartsfunktion)

HJ30.1 Generelle opgaver
Målsætning

Key Performance Indicator

Flyverhjemmeværnet skal med sin stab varetage det
operative og uddannelsesmæssige ansvar for de
flyverspecifikke styrker i Hjemmeværnet.

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 ko
Nuværende opgaver forventes videreført.
LRGNV mål
KAMI 6601

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

HVS mål

HJS mål

KAMI tekst: Opreth. Indsæt.evne, føringskapacit
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1.3 Opstilling, Flyverhjemmeværnets operative

HJ30.2 Flykontor
Målsætning

Key Performance Indicator

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

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 ko
Nuværende opgaver forventes videreført.
LRGNV mål
KAMI 6601

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

HVS mål

HJS mål

KAMI tekst: Opreth. Indsæt.evne, føringskapacit
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Frigivet til internettet

1.3 Opstilling, Flyverhjemmeværnets operative

HJ30.3 Musik
Målsætning

Key Performance Indicator

Flyverhjemmeværnet opstiller en musikkapacitet, der
deltager ved ceremonielle aktiviteter f.eks. parader,
musikarrangementer og mindehøjtideligheder.

Opstilling af musikkapacitet:
Opfyldt: Den certificerede musikdeling afholder
minimum 10 koncerter.
Delvist opfyldt: Den certificerede musikdeling
afholder minimum 7 koncerter.
Ikke opfyldt: Musikenheden afholder færre end 7
koncerter.

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
En certificeret musikkapacitet (korps eller deling) skal årligt gennemføre minimum 10 koncerter samt bestå en
årsprøve. Der udarbejdes en koncertrapport for hver aktivitetet, og der udarbejdes en samlet årsrapport for hver
opstillet musikkapacitet.
Forventning til målet i de ko
Den igangværende analyse af Hjemmeværnets kapaciteter (i regi af Arbejdsgruppe Opstillingsgrundlag) kan medføre
ændringer til opstillingskravet.
LRGNV mål
KAMI 6601

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

HVS mål

HJS mål

KAMI tekst: Opreth. Indsæt.evne, føringskapacit
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1.3 Opstilling, Flyverhjemmeværnets operative

HJ31 Flykapacitet

HJ31.1 Bemanding
Målsætning

Key Performance Indicator

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.
Kapaciteten består af to flystel af Britten-Norman Defender
typen.

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

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 ko
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

HVS mål

HJS mål

KAMI tekst: Opreth. Indsæt.evne, støttekapacit
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1.3 Opstilling, Flyverhjemmeværnets operative

HJ31.2 Beredskabsdøgn fly
Målsætning

Key Performance Indicator

Hjemmeværnets Flyvende Kapacitet (HFK) skal kunne
efterleve det til enhver tid gældende beredskab for
kapaciteten.

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

Kapaciteten skal årligt levere 180 beredskabsdøgn - ét
flystel på beredskab 180 dage årligt jf. aftale mellem
Forsvarskommandoen og Hjemmeværnskommandoen.
Beregningsmodel
Manuelt opgjort statistik.

Ét beredskabsdøgn opdeles enten i 12 timer med ét-times beredskab samt 12 timer med tre-timers beredskab eller i
24 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 ko
Nuværende opgaver forventes videreført.
LRGNV mål
KAMI 6604

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

HVS mål

HJS mål

KAMI tekst: Opreth. Indsæt.evne, støttekapacit
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1.3 Opstilling, Flyverhjemmeværnets operative

HJ32 Bevogtningskapacitet (Flyverhjemmeværnet)

HJ32.1 Bevogtningsenheder
Målsætning

Key Performance Indicator

Flyverhjemmeværnet skal opstille og opretholde en
bevogtningskapacitet, der kan varetage almindelige
bevogtnings- og sikringsopgaver, afspærring, overvågning,
observation, patruljering samt ophold- og adgangskontrol
af primært Flyvevåbnets faciliteter og luftmilitære
kapaciteter samt luftfartøjer i civilt terræn. Kapaciteten
skal endvidere kunne støtte øvrige sektoransvarlige
myndigheder i samfundets samlede beredskab ved
bevogtningsopgaver i tilknytning til civile lufthavne.
Opgaveløsning sker i tæt koordination med
Hærhjemmeværnet.

Flyverhjemmeværnets bevogtningsdelinger:
Opfyldt: Minimum 20 delingsværdier.
Delvis opfyldt: Minimum 16 delingsværdier.
Ikke opfyldt: Færre end 16 delingsværdier.

Kapaciteten består af 33 Bevogtningsdelinger (BEVDEL),
hver med 30 (1,7,22) soldater, i alt 990 soldater, og skal
kunne efterleve det til enhver tid gældende beredskab for
Hjemmeværnet.

Beregningsmodel
Minimum antal sammenstillede delingsværdier beregnes på baggrund af 100 % bemanding samt uddannede førere
(DF/GF).
Bemanding:
Én delingsværdi består af 30 mand.
Uddannelse:
Én delingsfører (DF), Q (3542367)
Tre gruppefører (GF), Q (3542380)
Opgørelse sker ud fra soldater, der er enkadreret i BEVDEL.

Forventning til målet i de ko
Det forventes, at kapacitetens størrelse tilpasses i takt med, at opgaveporteføljen bliver afklaret, dog vil KPI blive
opjusteret i takt med målopfyldelse.
LRGNV mål
KAMI 6608

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

HVS mål

HJS mål

KAMI tekst: Opreth. Indsæt.evne, bevogtningsk
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1.3 Opstilling, Flyverhjemmeværnets operative

HJ32.2 Security Force
Målsætning

Key Performance Indicator

Flyverhjemmeværnet skal opstille og opretholde en
security force kapacitet, der kan varetage mere mobile
bevogtnings- og sikringsopgaver, herunder patruljering og
QRF, primært i tilknytning til militære flyvestationer og
luftmilitære kapaciteter til støtte for Flyvevåbnets
opgavevaretagelse. Kapaciteten skal endvidere kunne
støtte øvrige sektoransvarlige myndigheder i samfundets
samlede beredskab ved bevogtningsopgaver i tilknytning
til civile lufthavne. Opgaveløsningen sker i tæt
koordination med Hærhjemmeværnet.

Flyverhjemmeværnets security force delinger:
Opfyldt: Minimum fem delingsværdier.
Delvis opfyldt: Minimum tre delingsværdier.
Ikke opfyldt: Færre end tre delingsværdier.

Kapaciteten består af otte security force delinger, hver
med 30 (1,7,22) soldater, i alt 240 soldater, og skal kunne
efterleve det til enhver tid gældende beredskab for
Hjemmeværnet.
Beregningsmodel
Minimum antal sammenstillede delingsværdier beregnes på baggrund af 100 % bemanding samt uddannede førere
(DF/GF).
Bemanding:
Én delingsværdi består af 30 mand.
Uddannelse:
Én delingsfører (DF), Q (3542367)
Tre gruppefører (GF), Q (3542380)
Opgørelse sker ud fra soldater, der er enkadreret i security force delinger.
Forventning til målet i de ko
Det forventes, at kapaciteten størrelse tilpasses i takt med, at opgaveporteføljen afklares, dog vil KPI blive
opjusteret i takt med målopfyldelsen.
Føreruddannelsen forventes hævet til UDDDIR 3250 DF TAK1 (Q 1662592) og 2250 GF TAK1 (Q 1662597) i takt
med, at opgaveporteføljen fastlægges.
LRGNV mål
KAMI 6608

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

HVS mål

HJS mål

KAMI tekst: Opreth. Indsæt.evne, bevogtningsk
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1.3 Opstilling, Flyverhjemmeværnets operative

HJ32.3 Hundekapacitet
Målsætning

Key Performance Indicator

Flyverhjemmeværnet skal opstille og opretholde en
bevogtningskapacitet på 18 hundeførere med godkendte
hunde.

Opstilling af hundeførere med godkendte hunde:
Opfyldt: Minimum 15 hundeførere med hund.
Delvist opfyldt: Minimum 12 hundeførere.
Ikke opfyldt: Færre end 12 hundeførere.

Beregningsmodel
Hundeførere med godkendte hunde, der er tildelt Q (2825565) Hundemønstringsprøve 1 med bidearbejde, Q
(2827382) Hundemønstringsprøve 1 uden bidearbejde, eller Q (3177082) Hundemønstringsprøve 2.
Forventning til målet i de ko
Målet er opstillet med baggrund i Flyverhjemmeværnets skrivelse "Kapaciteter i Flyverhjemmeværnet",
2018/003722-147991 af 6. november 2018, tillæg E.
Den igangværende analyse af Hjemmeværnets kapaciteter (i regi af Arbejdsgruppe Opstillingsgrundlag) kan medføre
ændringer til opstillingskravet.
LRGNV mål

LRGNE mål

KAMI 6608

MHV mål

FHV mål

HVS mål

HJS mål

KAMI tekst: Opreth. Indsæt.evne, bevogtningsk

HJ32.4 Bevogtningsassistenter
Målsætning

Key Performance Indicator

Flyverhjemmeværnet skal opstille og opretholde en
bevogtningskapacitet på 24 operative
bevogtningsassistenter.

Opstilling af operative bevogtningsassistenter:
Opfyldt: Minimum 18 bevogtningsassistenter.
Delvis opfyldt: Minimum 9
bevogtningsassistenter.
Ikke opfyldt: Færre end 9
bevogtningsassistenter.

Kapaciteten består samlet af 40 frivillige
hjemmeværnssoldater, der er uddannet til løsning af
bevogtnings- og sikringsopgaver samt opholds- og
adgangskontrol af militære installationer særligt i relation
til militære flyvestationer og flyoperative områder.
Bevogtningsassistenter indsættes operativt som en del af
den enkelte flyvestations Airbase Security.

Beregningsmodel
Antallet af operative bevogtningsassistenter opgøres ud fra uddannelsesniveau.
Uddannelse:
Antal BEVASS Q (3113530), modul 1 eller
Antal BEVASS Q (2354309), modul 2
Personellet skal tillige årligt gennemføre og bestå kontrolskydning K7, vagttjeneste Q (1652389), Forsvarets fysiske
basiskrav Q (3191904) samt OJT (on the job training) ved en operativ flyvestation.
Opgørelse sker ud fra soldater, der er enkadreret som bevogtningsassistent.
Forventning til målet i de ko
Det forventes, at kapaciteten tilpasses i takt med, at opgaveporteføljen afklares, således at Flyverhjemmeværnet på
sigt kontinuerligt opstiller, den ønskede kapacitet.
LRGNV mål
KAMI 6608

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

HVS mål

HJS mål

KAMI tekst: Opreth. Indsæt.evne, bevogtningsk
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1.3 Opstilling, Flyverhjemmeværnets operative

HJ32.5 Hjemmeværnets beredskabsstyrke
Målsætning

Key Performance Indicator

Flyverhjemmeværnet skal opstille en del af personellet til
Hjemmeværnets beredskabsstyrke. Styrken skal med kort
varsel 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.

Opstilling af beredskabsstyrke (certificerede
soldater):
Opfyldt: Flyverhjemmeværnet opstiller minimum
233 certificerede og indsatsparate soldater til
Hjemmeværnets beredskabsstyrke.
Delvist opfyldt: Der opstilles minimum 198
certificerede soldater.
Ikke opfyldt: Der opstilles færre end 198
certificerede soldater.

Målet for 2021 er at øge styrken til samlet 2.750
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 ko
Den fortsatte udvikling af Hjemmeværnets Beredskabsstyrke behandles i regi af Arbejdsgruppe Hjemmeværnets
Fremtidige Opgaver.
Indtil videre er målet for de kommende år en fastholdelse af styrken på 2.750 certificerede soldater.
LRGNV mål

LRGNE mål

KAMI 6608

MHV mål

FHV mål

HVS mål

HJS mål

KAMI tekst: Opreth. Indsæt.evne, bevogtningsk

HJ32.6 Udvikling af FHV bevogtningskapacitet
Målsætning

Key Performance Indicator

Hjemmeværnsstaben skal, i samarbejde med
Flyverhjemmeværnet med baggrund i allerede fremsendte
udkast til kapacitetsnotater, udarbejde et revideret
strategisk grundlag for Flyverhjemmeværnets
bevogtningsenheder.

Målet er opfyldt, hvis det strategiske grundlag er
godkendt senest 31. marts 2021, og den deraf
følgende omstilling af Flyverhjemmeværnet kan
påbegyndes 1. januar 2022.

Beregningsmodel
NIL
Forventning til målet i de ko
Udviklingsmål for Flyverhjemmeværnets bevogtningskapaciteter (HJ32.x) vil blive tilpasset i forhold til, det
godkendte strategiske grundlag.
LRGNV mål
KAMI 6608

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

HVS mål

HJS mål

KAMI tekst: Opreth. Indsæt.evne, bevogtningsk
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1.3 Opstilling, Flyverhjemmeværnets operative

HJ33 TFS-kapacitet (Totalforsvarsstyrken)

HJ33.1 Føringskadre, Flyverhjemmeværnet
Målsætning

Key Performance Indicator

Flyverhjemmeværnet skal opstille og opretholde en
Totalforsvarsstyrke, bestående af hjemsendte
værnepligtige og en dertilhørende føringskadre til
bevogtning af udpegede objekter.

Opstilling af føringskadre i 2021:
Opfyldt: Flyverhjemmeværnet opstiller en
føringsstab bestående af UAFDCH, NK UAFD og
KBM/FSBM samt førerpersonel til en deling.
Delvis opfyldt: Flyverhjemmeværnet opstiller sin
føringsstab.
Ikke opfyldt: Flyverhjemmeværnet opstiller ikke
sin føringsstab.

Opstillingen af føringskadrer ved landsdelsegioner og
Flyverhjemmeværnet sker succesivt frem mod 2024, hvor
Hjemmeværnets samlede kapacitet skal bestå af 26
totalforsvarsunderafdelinger.
Alt PSN-R, der opstilles i føringskadrerne til
Totalforsvarsstyrken, skal gennemføre et introkursus for
totalforsvarskapaciteten. Herudover skal KC, NK og DF
gennemføre funktionstilpasset uddannelse.
Grundlaget for opbygning og opstilling af føringskadrer til
kapaciteten fremgår af Business case F27 for
Totalforsvarsstyrken, ver. 5.0.

Uddannelse for TFS-personel.
Intro-modul:
Opfyldt: Minimum 75 % af opstillet personel har
gennemført uddannelsen.
Delvis opfyldt: Minimum 50 % har gennemført
uddannelsen.
Ikke opfyldt: Færre end 50 % har gennemført
uddannelsen.
KC-, NK- og DF-moduler:
Opfyldt: Minimum 75 % af førerne har
gennemført uddannelsen.
Delvis opfyldt: Minimum 50 % har gennemført
uddannelsen.
Ikke opfyldt: Færre end 50 % har gennemført
uddannelsen.
Materielanskaffelser:
Materielindkøb til kapaciteten sker løbende fra
centralt hold i takt med, at økonomi er til
rådighed.

Beregningsmodel
Bemanding:
Optælling for kapaciteten sker i DeMars.
Uddannelse:
Kompagnichefer gennemfører modul 3 Q (xxxxx) og BTN-kursus, FAK Q (xxxxx).
Næstkommanderende gennemfører modul 2, Q (xxxxx).
Delingsførere gennemfører modul 1, Q (xxxxx).
Alt personel gennemfører Intro-modul, Q (xxxxx).

Forventning til målet i de ko
Kapaciteten forventes opbygget frem til 2024, herefter skal styrken kontinuerligt opretholdes.
LRGNV mål
KAMI 6608

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

HVS mål

HJS mål

KAMI tekst: Opreth. Indsæt.evne, bevogtningsk
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1.3 Opstilling, Flyverhjemmeværnets operative

HJ33.2 Kommandoelement/Stabsunderafdeling, Flyverhje
Målsætning

Key Performance Indicator

For at styrke varetagelsen af vartningsopgaven vedr.
Totalforsvarsstyrken opstilles der ved
Flyverhjemmeværnets stabseskadrille et
kommandoelement bestående af 20 frivillige soldater
primært til løsning af logistikopgaver.

Opstilling af kommandoelement i 2021:
Opfyldt: Flyverhjemmeværnet opstiller minimum
6 frivillige soldater.
Delvis opfyldt: Flyverhjemmeværnet opstiller
minimum 5 frivillige soldater.
Ikke opfyldt: Flyverhjemmeværnet opstiller
færre end 5 frivillige soldater.

Opbygningen af elementet sker successivt i takt med
opbygningen af underafdelingskadren frem mod 2024.
Kommandoelementet opbygges med minimum 6 soldater
pr. opstillet delingskapacitet i Totalforsvarsstyrken.
Alt PSN-R, der opstilles i kommandoelementet til
Totalforsvarsstyrken, skal gennemføre et introkursus for
totalforsvarskapaciteten. Herudover skal DF gennemføre
funktionstilpasset uddannelse.
Grundlaget for opbygning og opstilling af
kommandoelementet fremgår af Business case F27 for
Totalforsvarsstyrken, ver. 5.0.

Uddannelse for TFS-personel.
Intro-modul:
Opfyldt: Minimum 75 % af opstillet personel har
gennemført uddannelsen.
Delvis opfyldt: Minimum 50 % har gennemført
uddannelsen.
Ikke opfyldt: Færre end 50 % har gennemført
uddannelsen.
DF-modul:
Opfyldt: DF har gennemført modul 1.
Ikke opfyldt: DF har ikke gennemført modul 1.
Materielanskaffelser:
Materielindkøb til kapaciteten sker løbende fra
centralt hold i takt med, at økonomi er til
rådighed.

Beregningsmodel
Bemanding:
Optælling for kapaciteten sker i DeMars.
Uddannelse:
Delingsførere gennemfører modul 1, Q (xxxxx)
Alt personel gennemfører Intro-modul, Q (xxxxx)
Forventning til målet i de ko
Styrken i kommandoelementet øges til 20 soldater frem mod 2024.
Resultatet er tilfredsstillende med 90% bemanding og delvis tilfredsstillende med 70% bemanding i elementet.
LRGNV mål
KAMI 6608

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

HVS mål

HJS mål

KAMI tekst: Opreth. Indsæt.evne, bevogtningsk
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Ydelse:

2.0 Uddannelse, generelt

HJ2 Uddannelse, generelt

HJ2.1 Optagelsesgaranti
Målsætning

Key Performance Indicator

Hjemmeværnsskolen tilbyder efterspurgte uddannelser og
uddanner tilmeldte elever med fokus på både operative og
ressourcemæssige forhold.

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.

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.
Beregningsmodel
Beregningen gennemføres som følger:
Antal optagne elever/Antal ansøgninger (egnede elever).

Forventning til målet i de ko
Nuværende opgaver forventes videreført.
KPI forventes udspecificeret til at måle på HGU, FØUDD, Øvrig UDD, mhp. at kunne angive en prioritering såfremt
ressourcer ikke understøtter 100 % målopfyldelse.
LRGNV mål
KAMI

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

HVS mål

HJS mål

KAMI tekst:
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2.1 Uddannelsesstyring og planlægning

HJ40 Skolekapacitet

HJ40.1 Hjemmeværnsskolens opgave
Målsætning

Key Performance Indicator

Hjemmeværnsskolen skal med sin stab varetage
skoledriften og den samlede uddannelsesvirksomhed i
Hjemmeværnet.

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, personel af reserven og fast 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 gennem
Hjemmeværnskommandoen.

Beregningsmodel
NIL
Forventning til målet i de ko
Hjemmeværnsskolen skal forudse gennemførelse af forligsimplementeringsprojekter i relation til kommende forlig.
LRGNV mål
KAMI HA2HB

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

HVS mål

HJS mål

KAMI tekst: Skoleadministrationsydelser
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2.1 Uddannelsesstyring og planlægning

HJ40.3 International instruktørkapacitet
Målsætning

Key Performance Indicator

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).

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.

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).
Hjemmeværnsskolen skal sikre, at personel, 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 der optages i
puljen skal være sikkerhedsgodkendt til minimum TTJ og
skal kontinuerligt kunne opretholde klassifikationsgraden
jf. reglerne i HJVBST 358-002.
Personel i puljen skal kunne formidle undervisning via tolk
samt have gode sprogkundskaber på 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 har en samlet oversigt for udpegede instruktører.
Forventning til målet i de ko
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

HVS mål

HJS mål

KAMI tekst: Skoleadministrationsydelser
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2.2 Uddannelsesvirksomhed

HJ41 Grunduddannelse

HJ41.1 Gennemførelse af Hjemmeværnets grunduddanne
Målsætning

Key Performance Indicator

Hjemmeværnsskolen gennemfører i 2020 og 2021 et
pilotprojekt vedr. udvikling af den lovpligtige uddannelse
(LPU) i Hjemmeværnet. Det er hensigten, at
Hjemmeværnets grunduddannelse (HGU) erstatter LPUstrukturen. Ændringerne gennemføres med henblik på, at
den frivillige soldat hurtigere kan indtræde i aktiv tjeneste
for Hjemmeværnet.

Gennemførelse af pilotprojekt vedr.
Hjemmeværnets grunduddannelse:
Opfyldt: Hjemmeværnsskolen gennemfører fire
HGU-kurser.
Delvis opfyldt: Mindst to HGU-kurser
gennemføres.
Ikke opfyldt: Færre end to kurser gennemføres.

Sammen med indførelsen af en ny
grunduddannelsesstruktur skal der udvikles en
overgangsstruktur for soldater, der har gennemført dele af
den nuværende lovpligtige uddannelse.

Beregningsmodel
Der måles på antal gennemførte HGU-kurser ved Hjemmeværnsskolen.
Forventning til målet i de ko
Den nye struktur for Hjemmeværnets grunduddannelse (HGU) implementeres fuldt ud i Hjemmeværnet fra 2022.
LRGNV mål

LRGNE mål

KAMI HA2HA26

Ydelse:

MHV mål

FHV mål

HVS mål

HJS mål

KAMI tekst: Lovpligtig uddannelse

HJ43 Funktions- og specialistuddannelse

HJ43.1 KODEX VII, uddannelsesstruktur
Målsætning

Key Performance Indicator

Forsvarsministeriet ønsker i 2021 et øget fokus på
styrkelse af forvaltningskulturen i den samlede koncern.
Hjemmeværnskommandoen vil derfor implementere
"KODEX VII – syv centrale pligter" i sit interne
forvaltningsgrundlag og i uddannelsen for både den faste
og den frivillige struktur. Dette sker med henblik på, at
myndigheder og enheder i Hjemmeværnet har kendskab til
og efterlever de specifikke værdier og krav, der forventes i
den offentlige forvaltning.

Indarbejdelse af KODEX VII-området i
Hjemmeværnets uddannelsessystem;
Opfyldt: Relevante uddannelser, hvor KODEX VIIområdet skal integreres, er identificeret, og
implementeringen er påbegyndt.
Delvist opfyldt: Relevante uddannelser, hvor
KODEX VII-området skal integreres, er
identificeret, men implementeringen er ikke
påbegyndt.
Ikke opfyldt: Relevante uddannelser, hvor
KODEX VII-området skal integreres, er ikke
identificeret.

Hjemmeværnsskolen skal i 2021 identificere relevante
uddannelser ved Hjemmeværnet, hvor KODEX VII med
fordel kan integreres. Dette forventes primært være i
forbindelse med officers- og befalingsmandsuddannelser,
men også andre uddannelser kan være relevante.
Beregningsmodel
Opgøres manuelt.
Forventning til målet i de ko
Målet forventes ikke videreført.
LRGNV mål
KAMI HA2HA27

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

HVS mål

HJS mål

KAMI tekst: Funktionsuddannelse
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2.2 Uddannelsesvirksomhed

HJ44 Øvelser og enhedsuddannelse

HJ44.1 Generelle opgaver
Målsætning

Key Performance Indicator

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

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
inden- og uden for Hjemmeværnet og Forsvaret og kan
forestå gennemførelse af uddannelse for disse.

Beregningsmodel
NIL
Forventning til målet i de ko
Aktivitetsniveauet på øvelses- og uddannelsesområdet forventes fastholdt.
LRGNV mål
KAMI HA2HA27

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

HVS mål

HJS mål

KAMI tekst: Funktionsuddannelse
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2.2 Uddannelsesvirksomhed

HJ44.2 Certificeringsøvelse Beredskabsstyrken
Målsætning

Key Performance Indicator

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

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 2021 øges til
samlet 2.750 soldater.

Beregningsmodel
Myndighederne opgør antal kursuspladser (alt personel i styrken skal årligt gennemføre en certificeringsøvelse).
Forventning til målet i de ko
Udviklingsarbejdet vedr. Hjemmeværnets Beredskabsstyrke i regi af Arbejdsgruppe Hjemmeværnets Fremtidige
Opgaver kan få indflydelse på fremtidige aktiviteter.
LRGNV mål

LRGNE mål

KAMI HA2HA27

MHV mål

FHV mål

HVS mål

HJS mål

KAMI tekst: Funktionsuddannelse

HJ44.3 Patruljeaktivitet
Målsætning

Key Performance Indicator

Landsdelsregion Øst skal planlægge og gennemføre en
landsdækkende patruljeaktivitet i 2021 for alle
Hjemmeværnets patruljeenheder.

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 ko
Nuværende opgaver forventes videreført.
Der ses på mulighed for gennemførelse af både uddannelsesaktivitet og konkurrence i 2021.
LRGNV mål
KAMI HA2HA27

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

HVS mål

HJS mål

KAMI tekst: Funktionsuddannelse

Side 53 af 91

23. december 2020

Frigivet til internettet

Frigivet til internettet

Hjemmeværnskommandoen
Planlægningsafdelingen

Kerneopgave:

2.2 Uddannelsesvirksomhed

HJ44.4 Internationale aktiviteter
Målsætning

Key Performance Indicator

Landsdelsregioner, værnsgrene og Hjemmeværnsskolen
deltager med relevante kapaciteter og enkeltpersoner i
internationale aktiviteter ved relevante partnerlande samt
ved egen foranstaltning i koordination med
Hjemmeværnskommandoen.

Internationale aktiviteter (aktiviteter i relation til
landeprogrammer og Freds- og
Stabiliseringsfonden opgøres særskilt):
Opfyldt: Landsdelsregioner, værnsgrene og
Hjemmeværnsskolen deltager i prioriterede
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 ko
Aktivitetsniveauet på øvelses- og uddannelsesområdet forventes fastholdt.
LRGNV mål

LRGNE mål

KAMI HA2HA27

MHV mål

FHV mål

HVS mål

HJS mål

KAMI tekst: Funktionsuddannelse

HJ44.5 SKANDIA-samarbejdet
Målsætning

Key Performance Indicator

Landsdelsregioner, værnsgrene og Hjemmeværnsskolen
planlægger for gennemførelse af udvekslingsaftaler i regi
af SKANDIA-samarbejdet jf. "Aktivitets- og

SKANDIA-aktiviteter:
Opfyldt: Når aktiviteter jf. Aktivitets- og
Utbytteplanen er gennemført, evaluereret og
afrapporteret til Hjemmeværnskommandoen.
Ikke opfyldt: Når en eller flere aktiviteter ikke er
enten gennemført, evalueret eller afrapporteret.

Beregningsmodel
Alle gennemførte aktiviteter registreres på en samlet oversigt.
Alle aktiviteter evalueres og afrapporteres til Hjemmeværnskommandoen jf. standardrapporteringsskabelon.
Afrapportering skal ske inden for senest 30 dage efter aktivitetens afslutning.

Forventning til målet i de ko
Nuværende opgaver forventes videreført.
LRGNV mål
KAMI HA2HA27

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

HVS mål

HJS mål

KAMI tekst: Funktionsuddannelse
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HJ44.6 Landeprogram, USA
Målsætning

Key Performance Indicator

Myndighederne planlægger og gennemfører
øvelsesaktiviteter med US National Guard jf. særskilt plan.

Landeprogram USA:
Opfyldt: Når alle øvelsesaktiviteter med US
Nationalt Guard jf. særskilt plan er gennemført.
Delvist opfyldt: Når en - to aktiviteter ikke er
gennemført.
Ikke opfyldt: Når flere end to aktiviteter ikke er
gennemført.

Formålet er træning af interoperabilitet og rollen som
receiving nation/host nation, samt i henhold til HJ44.4
Internationale aktiviteter.
Beregningsmodel
Aktiviteter afrapporteres jf. standardrapporteringsskabelon.

Forventning til målet i de ko
Nuværende opgaver forventes videreført. Der arbejdes på, at samarbejdet koordineres og evt. gennemføres
sammen med aktiviteterne i Estland, Letland og Litauen.
LRGNV mål
KAMI HA2HA27

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

HVS mål

HJS mål

KAMI tekst: Funktionsuddannelse
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HJ44.7 Landeprogram, Estland
Målsætning

Key Performance Indicator

Landsdelsregion Vest og Landsdelsregion Øst planlægger
og gennemfører øvelses- og uddannelsesaktiviteter med
Estonian Defence League jf. særskilt plan.

Landeprogram Estland (Estonian Defence
League):
For landsdelsregioner:
Opfyldt: Når alle aktiviteter med Estonian
Defence League jf. særskilt plan er gennemført.
Delvist opfyldt: Hvis en af de aftalte aktiviteter
ikke gennemføres.
Ikke opfyldt: Hvis to eller flere af de aftalte
aktiviteter ikke gennemføres.

Hjemmeværnsskolen skal forberede og gennemføre
skoleaktiviteter i såvel Danmark som i Estland.
Hjemmeværnsskolen skal desuden forfølge muligheden for
at støtte Estland med instruktørstøtte til Georgien.
Formålet med aktiviteterne:
Styrke sikkerheden i Østersøregionen til fordel for
allierede og samarbejdspartnere.
Udvikle og udbygge danske forsvarsaktiviteter i regionen.
Styrke Hjemmeværnets internationale interoperabilitet.
Styrke udviklingen af Hjemmeværnets kapaciteter og
uddannelse.
Styrke Hjemmeværnets evne til indsættelse i et
internationalt miljø.
Styrke samarbejdet med Estonian Defence League.
Gensidig erfarings- og vidensudveksling.
Motivation og fastholdelse.

For Hjemmeværnsskolen:
Opfyldt: Når alle instruktør- og
kursistudvekslinger er gennemført iht.
landeprogrammet.
Delvist opfyldt: Når minimum 75 % af
instruktør- og kursistudvekslinger er gennemført
iht. landeprogrammet.
Ikke opfyldt: Når færre end 75 % af instruktørog kursistudvekslinger er gennemført.

Aktiviteterne fremgår af Samarbejdsprogrammet mellem
Hjemmeværnskommandoen og Estonian Defence League.
Beregningsmodel
Aktiviteter afrapporteres jf. standardrapporteringsskabelon.
Forventning til målet i de ko
Det forventes, at aktiviteterne, som følge af et forøget fokus på sikkerheden i Østersøregionen, vil blive intensiveret i
de kommende år. Der arbejdes på, at samarbejdet koordineres og evt. gennemføres sammen med aktiviteterne i
landeprogrammet med US National Guard.
LRGNV mål
KAMI HA2HA27

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

HVS mål

HJS mål

KAMI tekst: Funktionsuddannelse
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HJ44.8 Landeprogram, Letland
Målsætning

Key Performance Indicator

Landsdelsregion Vest og Landsdelsregion Øst planlægger
og gennemfører øvelses- og uddannelsesaktiviteter med
Latvian National Guard jf. særskilt plan.

Landeprogram Letland (Latvian National Guard).
For landsdelsregioner:
Opfyldt: Når alle aktiviteter med Latvian National
Guard jf. særlig plan er gennemført.
Delvist opfyldt: Hvis en af de aftale aktiviteter
ikke gennemføres.
Ikke opfyldt: Hvis to eller flere af de aftalte
aktiviteter ikke gennemføres.

Hjemmeværnsskolen skal forberede og gennemføre
skoleaktiviteter, herunder udveksling af instruktører og
kursister i såvel Danmark som i Letland.
Formålet med aktiviteterne:
Styrke sikkerheden i Østersøregionen til fordel for
allierede og samarbejdspartnere.
Udvikle og udbygge danske forsvarsaktiviteter i regionen.
Styrke Hjemmeværnets internationale interoperabilitet.
Styrke udviklingen af Hjemmeværnets kapaciteter og
uddannelse.
Styrke Hjemmeværnets evne til indsættelse i et
internationalt miljø.
Styrke samarbejdet med Latvian National Guard.
Gensidig erfarings- og vidensudveksling.
Motivation og fastholdelse.

For Hjemmeværnsskolen:
Opfyldt: Når alle instruktør- og
kursistudvekslinger er gennemført iht.
landeprogrammet.
Delvist opfyldt: Når minimum 75 % af
instruktør- og kursistudvekslinger er gennemført
iht. landeprogrammet.
Ikke opfyldt: Når færre end 75 % af instruktørog kursistudvekslinger er gennemført.

Aktiviteterne fremgår af Samarbejdsprogrammet mellem
Hjemmeværnskommandoen og Latvian National Guard.
Beregningsmodel
Aktiviteter afrapporteres jf. standardrapporteringsskabelon.
Forventning til målet i de ko
Det forventes, at aktiviteterne, som følge af et forøget fokus på sikkerheden i Østersøregionen, vil blive intensiveret i
de kommende år. Der arbejdes på, at samarbejdet koordineres og evt. gennemføres sammen med aktiviteterne i
landeprogrammet med US National Guard.
LRGNV mål
KAMI HA2HA27

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

HVS mål

HJS mål

KAMI tekst: Funktionsuddannelse
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HJ44.9 Landeprogram, Litauen
Målsætning

Key Performance Indicator

Landsdelsregion Vest og Landsdelsregion Øst planlægger
og gennemfører øvelses- og uddannelsesaktiviteter med
Lithuanian National Defence Volunteer Forces jf. særskilt
plan.

Landeprogram Letland (Lithuanian National
Defence Volunteer Forces).
For landsdelsregioner:
Opfyldt: Når alle aktiviteter med Lithuanian
National Defence Volunteer Forces jf. særskilt plan
er gennemført.
Delvist opfyldt: Hvis en af de aftalte aktiviteter
ikke gennemføres.
Ikke opfyldt: Hvis to eller flere af de aftalte
aktiviteter ikke gennemføres.

Hjemmeværnsskolen skal forberede og gennemføre
skoleaktiviteter, herunder udveksling af instruktører og
kursister i såvel Danmark som i Litauen.
Formålet med aktiviteterne:
Styrke sikkerheden i Østersøregionen til fordel for
allierede og samarbejdspartnere.
Udvikle og udbygge danske forsvarsaktiviteter i regionen.
Styrke Hjemmeværnets internationale interoperabilitet.
Styrke udviklingen af Hjemmeværnets kapaciteter og
uddannelse.
Styrke Hjemmeværnets evne til indsættelse i et
internationalt miljø.
Styrke samarbejdet med Lithuanian National Defence
Volunteer Forces.
Gensidig erfarings- og vidensudveksling.
Motivation og fastholdelse.

For Hjemmeværnsskolen:
Opfyldt: Når alle instruktør- og
kursistudvekslinger er gennemført iht.
landeprogrammet.
Delvist opfyldt: Når minimum 75 % af
instruktør- og kursistudvekslinger er gennemført
iht. landeprogrammet.
Ikke opfyldt: Når færre end 75 % af instruktørog kursistudvekslinger er gennemført.

Aktiviteterne fremgår af Samarbejdsprogrammet mellem
Hjemmeværnskommandoen og Lithuanian National
Defence Volunteer Forces.
Beregningsmodel
Aktiviteter afrapporteres jf. standardrapporteringsskabelon.
Forventning til målet i de ko
Det forventes, at aktiviteterne, som følge af et forøget fokus på sikkerheden i Østersøregionen, vil blive forøget i de
kommende år. Der arbejdes på, at samarbejdet koordineres og evt. gennemføres sammen med aktiviteterne i
landeprogrammet med US National Guard.
LRGNV mål
KAMI HA2HA27

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

HVS mål

HJS mål

KAMI tekst: Funktionsuddannelse
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HJ44.10 Nijmegen march
Målsætning

Key Performance Indicator

Landsdelsregion Vest fortsætter som ansvarlig for
planlægning og gennemførelse af dansk forsvars
deltagelse i Nijmegen marchen. Landsdelsregionen
udarbejder på baggrund af HJVBST 491-002 eget direktiv
for aktiviteten.

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 ko
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 HA2HA27

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

HVS mål

HJS mål

KAMI tekst: Funktionsuddannelse
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HJ45 Uddannelsessamarbejde

HJ45.1 Øvelses- og uddannelsessamarbejde med Forsvar
Målsætning

Key Performance Indicator

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

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 vægtes.

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 ko
Nuværende opgaver forventes videreført.
LRGNV mål
KAMI HA2N

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

HVS mål

HJS mål

KAMI tekst: Øvelsesstøtte

Side 60 af 91

23. december 2020

Frigivet til internettet

Frigivet til internettet

Hjemmeværnskommandoen
Planlægningsafdelingen

Kerneopgave:

2.2 Uddannelsesvirksomhed

HJ45.2 Støtte til uddannelse
Målsætning

Key Performance Indicator

Hjemmeværnsskolen støtter på anmodning
sektoransvarlige myndigheder og andre civile
samarbejdspartnere på uddannelses- og øvelsesområdet
med relevante kapaciteter inden for
uddannelsesvirksomhed.

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 den
operative opgaveløsning.
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 ko
Nuværende opgaver forventes videreført.
LRGNV mål

LRGNE mål

KAMI HA2N

MHV mål

FHV mål

HVS mål

HJS mål

KAMI tekst: Øvelsesstøtte

HJ45.3 Forsvarets Mesterskaber i Skydning
Målsætning

Key Performance Indicator

Nyt koncept for konkurrencen udvikles i 2020/2021 ved
Forsvarets Sanitetskommando med inddragelse af
Hjemmeværnet.

Forsvarets Mesterskaber i Skydning:
Opfyldt: Mesterskabet er gennemført.
Ikke opfyldt: Mesterskabet er ikke gennemført.

Konkurrencen forventes gennemført i 2021 - periode og
sted er ikke fastlagt endnu.
Hjemmeværnet planlægger og gennemfører Forsvarets
Mesterskaber i Skydning med deltagelse fra hele
Forsvaret, Dansk Militær Idræt og Hjemmeværnet.
Mesterskabet afvikles af Hjemmeværnsskolen i
samarbejde med Forsvarets Sanitetskommando og Dansk
Militær Idræt.
Beregningsmodel
NIL
Forventning til målet i de ko
Mesterskabet gennemføres, således at fast personel, værnepligtige og DMI-skytter kan deltage, dvs. på en hverdag.
Hjemmeværnets forventes at forestå gennemførelsen af mesterskabet i perioden 2020 til og med 2022.
LRGNV mål
KAMI HA2N

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

HVS mål

HJS mål

KAMI tekst: Øvelsesstøtte
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HJ45.4 Øvelse NIGHT HAWK 2021
Målsætning

Key Performance Indicator

Landsdelsregioner og værnsgrene skal forudse deltagelse i
øvelse NIGHT HAWK 2021. Øvelsen er en international
værnsfælles specialoperationsstyrkeøvelse under ledelse af
SOKOM og gennemføres i perioden 27. september – 7.
oktober 2021 (uge 39+40).
Hjemmeværnets støtte til øvelsen vil primært bestå af
koordinering/bemanding af objekter, opstilling af momentog deltagerstyrker, deltagelse med efterretningsofficerer
samt logistik generelt.

NIGHT HAWK 2021:
Opfyldt: Hjemmeværnet leverer den ønskede
personel- og materielmæssige støtte til øvelsen.
Ikke opfyldt: Hjemmeværnet kan ikke levere
den rekvirerede støtte til øvelsen.

Landsdelsregion Vest udpeges som koordinerende for
Hjemmeværnets samlede deltagelse i øvelsen. Øvrige
deltagende myndigheder udpeger en POC for øvelsen.
Beregningsmodel
Aktiviteten afrapporteres jf. standardrapporteringsskabelon.
Forventning til målet i de ko
Øvelsen er en tilbagevendende aktivitet til støtte for Forsvaret.
LRGNV mål
KAMI HA2N

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

HVS mål

HJS mål

KAMI tekst: Øvelsesstøtte
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HJ45.5 Pilotprojekt Hjemmeværnets beredskabsstøtte til
Målsætning

Key Performance Indicator

Hjemmeværnskommandoen og Arktisk Kommando
gennemfører i 2020 og 2021 et udviklingsarbejde, der skal
se på mulighederne for, at Hjemmeværnet kan levere
støtte med frivillige soldater til Arktisk Kommandos
kriseorganisation. Udviklingsarbejdet, der forventes
afsluttet ultimo 2021, skal afdække mulighederne for en
fremtidig aftale mellem Arktisk Kommando og
Hjemmeværnet.

Midtvejsrapport for pilotprojektet:
Opfyldt: Midtvejsrapport er udarbejdet og
godkendt i styregruppen.
Ikke opfyldt: Midtvejsrapport er ikke udarbejdet.

Udviklingssamarbejdet gennemføres som et pilotprojekt,
og vil i forsøgsperioden blive afprøvet gennem forskellige
øvelsesaktiviteter i Grønland, hvor det af Hjemmeværnet
udpegede personel deltager. De deltagende
hjemmeværnssoldater har gennemført en forberedende
uddannelse i arktiske forhold og vil få udleveret særlig
udrustning og materiel til opgaven. Der er indledningsvis
udpeget en "værnsfælles" enhed på 25 soldater.

Afprøvning af Hjemmeværnets muligheder for at
støtte Arktisk Kommando:
Opfyldt: Udpeget personel fra Hjemmeværnet
deltager i planlagte øvelsesaktiviteter.
Ikke opfyldt: Hjemmeværnet deltager ikke i de
planlagte øvelser.

I forsøgsperioden gennemføres forskellige
øvelsesaktiviteter med formålet at afklare muligheder og
vilkår for, at Hjemmeværnets frivillige soldater og
kapaciteter kan anvendes som støtte til Arktisk
Kommandos opgaveløsning. Personellet deltager efter
nærmere anvisning foreløbige i følgende øvelsesaktiviteter
i 2021:
OPPORTUNITY JOURNEY, februar (uge 5-6).
ARCTIC LIGHT, november (uge 44-46).
Beregningsmodel
Udviklingsarbejdet følges løbende gennem styregruppe og følgegruppe fra Arktisk Kommando og
Hjemmeværnskommandoen og afsluttes med en evalueringsrapport og en anbefaling.
Forventning til målet i de ko
Pilotprojektet mellem Arktisk Kommando og Hjemmeværnskommandoen er initieret ved kommissorium for
udviklingsarbejdet. Forsøgsperioden strække sig frem til udgangen af 2021, hvorefter pilotprojektet afrapporteres.
Rapporten skal fremkomme med anbefalinger til et evt. fremtidigt samarbejde mellem kommandoerne.
LRGNV mål
KAMI HA2N

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

HVS mål

HJS mål

KAMI tekst: Øvelsesstøtte
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Frigivet til internettet

Hovedopgave 3. Beredskab og Indsættelse
Kerneopgave:
Ydelse:

3.1 Støtte til Forsvaret

HJ51 Støtte til Forsvarets internationale opgaveløsning

HJ51.1 International opgaveløsning
Målsætning

Key Performance Indicator

Landsdelsregioner, værnsgrene og Hjemmeværnsskolen
skal på ordre støtte og bistå Forsvarets internationale
opgaveløsning med relevante kapaciteter, enheder og/eller
enkeltpersoner. Opgaveløsningen initieres normalt via
Hjemmeværnskommandoen.

Støtte til Forsvarets internationale opgaveløsning:
Opfyldt: Myndighederne deltager med aftalte
kapaciteter og har gennemført lessons identified
opfølgning.
Ikke opfyldt: Myndighederne kan ikke
imødekomme aftalte afgivelser.

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

Alle aktiviteter evalueres og afrapporteres til
Hjemmeværnskommandoen.

Prioritering gennemføres efter retningslinjerne i Direktiv
for Hjemmeværnets internationale engagement.
Beregningsmodel
Alle aktiviteter evalueres og afrapporteres til Hjemmeværnskommandoen jf. standardrapporteringsskabelon.
Forventning til målet i de ko
Støtte til internationale operationer i Afghanistan (der pågår forhandlinger/overvejelser vedr. RSM
fortsættelse/afvikling) og Irak (OIR) samt i regi af Frontex forventes videreført.
LRGNV mål
KAMI 3105

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

HVS mål

HJS mål

KAMI tekst: Andre tillids- og sik.-skab aktivitete
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Kerneopgave:
Ydelse:

3.1 Støtte til Forsvaret

HJ53 Støtte til Forsvarets operative opgaveløsning

HJ53.1 Støtte til Forsvarets operative opgaveløsning
Målsætning

Key Performance Indicator

Omhandler al støtte til Forsvarets operative
opgaveløsning, der ikke er omfattet af HJ54.1 SAR, HJ56.1
Havmiljøovervågning, uvarslet, HJ56.2
Havmiljøovervågning, varslet, HJ58.1
Farvandsovervågning eller HJ59.1 Rydningsassistence.

Myndighederne støtter på anmodning ved
prioriterede/accepterede opgaver:
Opfyldt: Landsdelsregioner og værnsgrene
støtter som direktivbeskrevet Forsvarets
operative opgaveløsning med personel og
materiel.

Landsdelsregioner og værnsgrene støtter på anmodning
Forsvarets myndigheder i deres operative opgaveløsning
med efterspurgte kapaciteter i overensstemmelse med
Hjemmeværnets opstillingsgrundlag, samt
Forsvarskommandoens Direktiv for Hjemmeværnets
operative anvendelse.

Beregningsmodel
Myndighederne udarbejder en oversigt med egne anmodninger om støtte, og der udarbejdes afvigeforklaring for
anmodninger, der ikke imødekommes.
Forventning til målet i de ko
Nuværende opgaver forventes videreført.
LRGNV mål

LRGNE mål

KAMI HC4AS1

MHV mål

FHV mål

HVS mål

HJS mål

KAMI tekst: Bevogtning

HJ53.2 Planer for national operativ opgaveløsning
Målsætning

Key Performance Indicator

Hjemmeværnskommandoen fortsætter samarbejdet med
Forsvarskommandoen vedr. udvikling og tilpasning af
planer og plangrundlag for løsning af de nationale
operative opgaver.

Værtsnationsstøtte:
Opfyldt: Hjemmeværnet har udgivet planer for
Enablement Target 2 vedr. værtsnationsstøtte.
Ikke opfyldt: Der er ikke udgivet planer for
Enablement Target 2.

I 2021 vil Hjemmeværnskommandoen fortsætte arbejdet
med udvikling af blandt andet Plan for Værtsnationsstøtte
samt Plan for Aktivering af Hjemmeværnet og mobilisering
af Totalforsvarsstyrken.

Aktivering af Hjemmeværnet:
Opfyldt: Plan for Aktivering af Hjemmeværnet er
udarbejdet og godkendt.
Delvis opfyldt: Plan for Aktivering af
Hjemmeværnet er udarbejdet, men endnu ikke
godkendt.
Ikke opfyldt: Planen er endnu ikke udarbejdet.

Beregningsmodel
NIL
Forventning til målet i de ko
Udviklingsarbejdet med National Forsvarsplan forventes at pågå kontinuerligt inden for nuværende forligsperiode.
LRGNV mål
KAMI HC4AS1

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

HVS mål

HJS mål

KAMI tekst: Bevogtning
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Kerneopgave:

3.1 Støtte til Forsvaret

HJ53.3 Beredskabsplan
Målsætning

Key Performance Indicator

Hjemmeværnskommandoen gennemfører kontinuerligt
udvikling og opdatering af sin krisestyringskapacitet. I
2021 udgiver staben en beredskabsplan, der sikre, at de
forretningsmæssige processer kan videreføres under alle
forhold.

Beredskabsplan for forretningskritiske processer:
Opfyldt: Der er udviklet en ledelsesgodkendt
beredskabsplan for de forretningskritiske
processer.
Ikke opfyldt: Der er ikke udviklet en
beredskabsplan for processerne.

I 2021 er det Hjemmeværnskommandoens hensigt, at der
gennemføres en øvelsesaktivitet med krisestaben.

Afprøvning af beredskabsplan:
Opfyldt: Der er gennemført øvelse eller
tilsvarende aktivitet med
Hjemmeværnskommandoens krisestab.
Ikke opfyldt: Der har ikke været gennemført
aktiviteter med krisestaben.

Beregningsmodel
Afprøvning/øvelse af krisestaben kan erstattes af anvendelse af beredskabsplanen i krisesituationer, ved
krisestyringsøvelser eller ved anden øvelsesaktivitet, hvor Hjemmeværnskommandoens stab er aktiveret.
Forventning til målet i de ko
Nuværende opgaver forventes videreført.
LRGNV mål
KAMI HC4AS1

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

HVS mål

HJS mål

KAMI tekst: Bevogtning
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Kerneopgave:
Ydelse:

3.1 Støtte til Forsvaret

HJ54 Søredning SAR (Search & Rescue)

HJ54.1 SAR
Målsætning

Key Performance Indicator

Marinehjemmeværnet og Flyverhjemmeværnet indgår i det
nationale SAR-beredskab og skal uvarslet kunne indsættes
til redning inden for den danske SAR organisations
geografiske ansvarsområde.

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.

Marinehjemmeværnet skal sikre, at værnets operative
kapaciteter efterlever kravet til en reaktionstid på
maximalt 1 time ved SAR-operationer, 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, indenfor de planlagte beredskabsdøgn,
efterlever kravet til en reaktionstid på maximalt 1 time/3
timer ved SAR-operationer.

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 oversigt med egne anmodninger om støtte, og der udarbejdes afvigeforklaring for
indsættelser, der ikke efterlever beredskabskravet.
Marinehjemmeværnet foretager registrering i 056-rapport.
Flyverhjemmeværnet foretager registering i "Aero Plan".

Forventning til målet i de ko
Nuværende opgaver forventes videreført.
LRGNV mål
KAMI 5101A

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

HVS mål

HJS mål

KAMI tekst: Opretholdelse af SAR beredskab, D
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3.1 Støtte til Forsvaret

HJ56 Havmiljø

HJ56.1 Forureningsbekæmpelse og -overvågning
Målsætning

Key Performance Indicator

Marinehjemmeværnet og Flyverhjemmeværnet indgår i det
nationale miljøberedskab og skal uvarslet kunne indsættes
i forbindelse med miljømæssige opgaver primært inden for
dansk søterritorium.

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 OILOBS-opgaver
(olieobservationsopgaver) - uvarslede indsættelser.
Flyverhjemmeværnet skal sikre, at Hjemmeværnets
Flyvende Kapacitet efterlever kravet til reaktionstid (1
time/3 timer) ved uvarslede indsættelser.

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 oversigt med egne anmodninger om støtte, og der udarbejdes afvigeforklaring for
anmodninger, der ikke imødekommes eller ikke efterlever beredskabskravet.
Marinehjemmeværnet foretager registrering i 056-rapport.
Flyverhjemmeværnet foretager registering i "Aero Plan".

Forventning til målet i de ko
Nuværende opgaver forventes videreført.
LRGNV mål
KAMI 5106XC31

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

HVS mål

HJS mål

KAMI tekst: Havmiljø, Bekæmpelse

Side 68 af 91

23. december 2020

Frigivet til internettet

Frigivet til internettet

Hjemmeværnskommandoen
Planlægningsafdelingen

Kerneopgave:

3.1 Støtte til Forsvaret

HJ56.2 Havmiljøovervågning
Målsætning

Key Performance Indicator

Marinehjemmeværnet indgår i det nationale
miljøberedskab og kan indsættes i forbindelse med
miljømæssige overvågningsopgaver primært i dansk
farvand.

Marinehjemmeværnet støtter på anmodning:
Opfyldt: Minimum 95 % af anmodningerne
imødekommes.
Delvist opfyldt: Minimum 90 % imødekommes.
Ikke opfyldt: Færre end 90 % imødekommes.

Marinehjemmeværnet skal støtte Søværnskommandoen
med for eksempel:
Maritim miljøovervågning, håndhævdelse og eventuelt
forureningsbekæmpelse på dansk territorialfarvand og
inden for dansk ”Eksklusiv Økonomisk Zone”.
Indsætte fartøjer mod bekæmpbare forureninger,
herunder farvandsovervågning og afvisningsberedskab mv.
i nærheden af forureningen.

Beregningsmodel
Marinehjemmeværnet udarbejder en samlet oversigt med alle anmodninger om støtte, og der udarbejdes
afvigeforklaring for anmodninger, der ikke imødekommes.
Marinehjemmeværnet foretager registrering i 056-rapport.
Forventning til målet i de ko
Nuværende opgaver forventes videreført.
LRGNV mål
KAMI 5106XC31

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

HVS mål

HJS mål

KAMI tekst: Havmiljø, Bekæmpelse
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Kerneopgave:
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3.1 Støtte til Forsvaret

HJ58 Overvågning

HJ58.1 Farvandsovervågning
Målsætning

Key Performance Indicator

Marinehjemmeværnet og Flyverhjemmeværnet bidrager til
overvågningen af og suverænitetshåndhævelsen inden for
dansk søterritorium til støtte for Forsvarskommandoen.
Marinehjemmeværnet gennemfører, som en del heraf og
efter aftale med Forsvarskommandoen årligt 90
farvandsovervågningssejladser (2 x 45 weekender pr. år jf.
Reglement for Marinehjemmeværnet 1-35 SURVEX pkt. 3)
til suverænitetshåndhævelse (SURVEX) med fartøjer af
800/850/900 klassen.

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).

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

Beregningsmodel
Myndighederne udarbejder en oversigt med egne anmodninger om støtte, og der udarbejdes afvigeforklaring for
indsættelser, der ikke imødekommes.
Marinehjemmeværnet foretager registrering i 056-rapport.
Flyverhjemmeværnet foretager registering i "Aero Plan".

Forventning til målet i de ko
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

HVS mål

HJS mål

KAMI tekst: Overvågn.og suverænitetshånd.,DK
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3.1 Støtte til Forsvaret

HJ59 Specialiststøtte (rydningsassistance)

HJ59.1 Rydningsassistance
Målsætning

Key Performance Indicator

Landsdelsregion Vest og Landsdelsregion Øst indgår i det
nationale ammunitionsrydningsberedskab, og skal på
anmodning kunne støtte Ingeniørregimentet uvarslet i
forbindelse med rydning af fyrværkeri inden for eget
ansvarsområde.

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
beredskabskravet med en reaktionstid på maximalt 1 time
ved uvarslede opgaver året rundt.

Beregningsmodel
Hjemmeværnskommandoen udarbejder pba. EOD døgnrapporter en løbende oversigt med alle anmodninger om
støtte, og der udarbejdes afvigeforklaring for anmodninger, der ikke imødekommes eller ikke efterlever
beredskabskravet.
Forventning til målet i de ko
Nuværende opgaver forventes videreført.
LRGNV mål
KAMI 5109A

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

HVS mål

HJS mål

KAMI tekst: Ammunitionsrydning
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3.1 Støtte til Forsvaret

HJ61 HJ62 HJ63 Ceremoniel støtte

HJ61.1 Generelle opgaver
Målsætning

Key Performance Indicator

Ceremoniel støtte omhandler alle aktiviteter indenfor
traditionspleje militært såvel som civilt i forbindelse med
fejring eller højtideligholdelse af mærkedage.

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.

Landsdelsregioner og værnsgrenes musik- og tamburkorps
deltager i den forbindelse ved ceremonielle aktiviteter
f.eks. parader, musikarrangementer og
mindehøjtideligheder.
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 oversigt med egne godkendte anmodninger om støtte, og der udarbejdes
afvigeforklaring for anmodninger, der ikke imødekommes.
Forventning til målet i de ko
Nuværende opgaver forventes videreført.
LRGNV mål

LRGNE mål

KAMI 5111B, 5111E

MHV mål

FHV mål

HVS mål

HJS mål

KAMI tekst: Afgiv. T. æresKDO mv. (ej fast vagt

Side 72 af 91

23. december 2020

Frigivet til internettet

Frigivet til internettet

Hjemmeværnskommandoen
Planlægningsafdelingen

Kerneopgave:

3.1 Støtte til Forsvaret

HJ61.2 Danmarks Befrielse 4. og 5. maj
Målsætning

Key Performance Indicator

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

NIL

Beregningsmodel
NIL
Forventning til målet i de ko
Nuværende opgaver forventes videreført.
LRGNV mål

LRGNE mål

KAMI 5111B, 5111E

MHV mål

FHV mål

HVS mål

HJS mål

KAMI tekst: Afgiv. T. æresKDO mv. (ej fast vagt

HJ61.3 National flagdag 5. september
Målsætning

Key Performance Indicator

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

NIL

Beregningsmodel
NIL
Forventning til målet i de ko
Nuværende opgaver forventes videreført.
LRGNV mål

LRGNE mål

KAMI 5111B, 5111E

MHV mål

FHV mål

HVS mål

HJS mål

KAMI tekst: Afgiv. T. æresKDO mv. (ej fast vagt
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Kerneopgave:
Ydelse:

3.2 Støtte til samfundet

HJ70 Bistand til politiet

HJ70.1 Støtte til samfundet
Målsætning

Key Performance Indicator

Landsdelsregion Vest og Landsdelsregion Øst støtter ved
rekvisition politiet med militære kapaciteter til deres
opgaveløsning.

Landsdelsregionerne støtter på anmodning
(varslet) politiet:
Opfyldt: Minimum 95 % af anmodningerne
imødekommes.
Delvist opfyldt: Minimum 90 % imødekommes.
Ikke opfyldt: Færre end 90 % imødekommes.

Landsdelsregionerne skal med udgangspunkt i de til
rådighed værende personel- og materielressourcer kunne
indsætte sine stabe, operative kapaciteter, enheder eller
enkeltpersoner i forbindelse med opgaveløsningen.
Landsdelsregionerne skal sikre, at støtten til politiet fagligt
set udføres tilfredsstillende.
Bemærk: Støtte til Forsvarets myndigheder samt
beredskabsmæssige indsættelser har prioritet.

Kvalitet i opgaveløsningen for støtten til politiet
(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.
(Gælder både varslet og uvarslet støtte).

Beregningsmodel
REEVAPOL (støtte) – Varslede indsættelser – Indsatsevaluering – spørgsmålet: ”Blev indsatsen påbegyndt som
ønsket?”
REEVAPOL (Kvalitet) – Varslet rekvisition – Indsatsevaluering – spørgsmålet: ”Blev opgaven løst tilfredsstillende?”
REEVAPOL (Kvalitet) – Uvarslet rekvisition – Indsatsevaluering – spørgsmålet: ”Blev opgaven løst tilfredsstillende?”

Forventning til målet i de ko
Nuværende opgaver forventes videreført.
LRGNV mål
KAMI 5201H

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

HVS mål

HJS mål

KAMI tekst: Bistand politi u. politimæssig beføje
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Kerneopgave:

3.2 Støtte til samfundet

HJ70.2 Støtte til samfundet, Beredskab
Målsætning

Key Performance Indicator

Landsdelsregion Vest og Landsdelsregion Øst støtter
politiet med militære kapaciteter ved uvarslet støtte til
samfundet.

Målet evalueres som en chefvurdering, hvor det
sandsynliggøres, at Landsdelsregionerne vil være i
stand til at stille den nødvendige støtte til politet
med kort varsel overalt i ansvarsområdet.

Landsdelsregionerne skal med udgangspunkt i de til
rådighed værende personel- og materielressourcer kunne
indsætte sine stabe, operative kapaciteter, enheder eller
enkeltpersoner.
Landsdelsregionerne skal på distriktsniveau kunne stille op
til 30 soldater inden for 60 minutter. Støtten skal kunne
øges til 100 soldater inden for 180 minutter fra første
alarmering.
Bemærk: Støtte til Forsvarets myndigheder samt
beredskabsmæssige indsættelser har prioritet.

Vurderingen tager udgangspunkt i nedenstående
opgørelser.
Beredskabskravet til Hjemmeværnets
opgaveløsning ved militær hjælp til samfundet
efterleves (1 time/30 soldater pr. 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. distrikt):
Opfyldt: Alle anmodningerne imødekommes
indenfor beredskabskravet.
Delvist opfyldt: Minimum 95 % imødekommes.
Ikke opfyldt: Færre end 95 % imødekommes.

Beregningsmodel
REEVAPOL (Beredskab) – Uvarslede indsættelser – Indsatsevaluering – spørgsmålet: ”Blev indsatsen påbegyndt som
ønsket?”
Forventning til målet i de ko
Nuværende opgaver forventes videreført.
LRGNV mål
KAMI 5201H

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

HVS mål

HJS mål

KAMI tekst: Bistand politi u. politimæssig beføje
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Ydelse:

3.2 Støtte til samfundet

HJ72 Overvågning, Bistand til politiet

HJ72.1 Flyvende støtte
Målsætning

Key Performance Indicator

Flyverhjemmeværnet skal kunne indsætte
Hjemmeværnets Flyvende Kapacitet som et delelement i
Forsvarets støtte til politiet.

Flyverhjemmeværnet støtter på anmodning:
Opfyldt: Minimum 95 % af anmodningerne
imødekommes.
Delvist opfyldt: Minimum 90 % imødekommes.
Ikke opfyldt: Færre end 90 % imødekommes.

Flyverhjemmeværnet skal med udgangspunkt i de til
rådighed værende personel- og materielressourcer
imødekomme ønsker om støtte til politiet.
Bistand til politiet omfatter også eventuel indsættelse i
rammen af FRONTEX.

Beregningsmodel
Flyverhjemmeværnet udarbejder en samlet oversigt med alle anmodninger om støtte, og der udarbejdes
afvigeforklaring for indsættelser, der ikke imødekommes.
Flyverhjemmeværnet foretager registering i"Aero Plan".

Forventning til målet i de ko
Nuværende opgaver forventes videreført.
LRGNV mål

LRGNE mål

KAMI 5201H

MHV mål

FHV mål

HVS mål

HJS mål

KAMI tekst: Bistand politi u. politimæssig beføje

HJ72.2 Flyvende støtte, beredskab
Målsætning

Key Performance Indicator

Flyverhjemmeværnet støtter på politiet med
Hjemmeværnets Flyvende Kapacitet ved uvarslet støtte til
samfundet.

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 skal med udgangspunkt i de til
rådighed værende personel- og materielressourcer kunne
indsætte den flyvende kapacitet til uvarslet støtte.
Flyverhjemmeværnet skal kunne indsætte fly i beredskab
med et varsel på henholdsvis 1 time og 3 timer.
Bemærk: Støtte til Forsvarets myndigheder samt
beredskabsmæssige indsættelser har prioritet.

Beregningsmodel
Flyverhjemmeværnet udarbejder en samlet oversigt med alle uvarslede anmodninger om støtte, og der udarbejdes
afvigeforklaring for indsættelser, der ikke efterlever beredskabskravet.
Flyverhjemmeværnet foretager registering i"Aero Plan".
Forventning til målet i de ko
Nuværende opgaver forventes videreført.
LRGNV mål
KAMI 5201H

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

HVS mål

HJS mål

KAMI tekst: Bistand politi u. politimæssig beføje
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Ydelse:

3.2 Støtte til samfundet

HJ73 Maritim støtte

HJ73.1 Maritim støtte til samfundet
Målsætning

Key Performance Indicator

Marinehjemmeværnet og Flyverhjemmeværnet støtter på
anmodning sektoransvarlige myndigheder og andre civile
samarbejdspartnere med maritime og flyverspecifikke
kapaciteter.

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.

Marinehjemmeværnet og Flyverhjemmeværnet skal med
udgangspunkt i de til rådighed værende personel- og
materielressourcer imødekomme ønsker om støtte til
politiet, Toldstyrelsen, Fiskeristyrelsen samt andre
sektoransvarlige myndigheder.
Bemærk: Støtte til Forsvarets myndigheder samt
beredskabsmæssige indsættelser har prioritet.

Beregningsmodel
Myndighederne udarbejder en oversigt med egne anmodninger om støtte, og der udarbejdes afvigeforklaring for
indsættelser, der ikke imødekommes.
Marinehjemmeværnet foretager registrering i 056-rapport.
Flyverhjemmeværnet foretager registering i "Aero Plan".

Forventning til målet i de ko
Nuværende opgaver forventes videreført.
LRGNV mål
KAMI 5206A

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

HVS mål

HJS mål

KAMI tekst: Assistance til andre myndigheder
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3.2 Støtte til samfundet

HJ74 Øvrig militær hjælp til samfundet

HJ74.1 Støtte til øvrige sektoransvarlige myndigheder
Målsætning

Key Performance Indicator

Landsdelsregioner og værnsgrene indgår i samfundets
samlede 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.

Målet evalueres som en chefvurdering, hvor det
sandsynliggøres, at myndighederne vil være i
stand til at levere den nødvendige støtte til
samfundets samlede beredskab.

Herudover skal myndighederne endvidere på anmodning
kunne støtte ved øvrige varslede opgaver.

Beredskabskravet til Hjemmeværnets
opgaveløsning ved militær hjælp til samfundet
efterleves (indsættelse af op til 30 soldater pr.
værn/distrikt indenfor 1 time):
Opfyldt: Minimum 95 % af anmodningerne
imødekommes indenfor beredskabskravet.
Delvist opfyldt: Minimum 90 % imødekommes.
Ikke opfyldt: Færre end 90 % imødekommes.

Myndighederne skal være klar til at indsætte det
rekvirerede mandskab (op til 30 soldater pr. værnsgren og
pr. 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 og pr.
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)
jf. mål HJ70.1 og HJ70.2. Undtaget herfra er
Marinehjemmeværnets og Flyverhjemmeværnets støtte til
politiet, der opgøres særskilt ved værnene.
Bemærk: Støtte til Forsvarets myndigheder samt akutte
beredskabsmæssige indsættelser har prioritet.

Vurderingen tager udgangspunkt i nedenstående
opgørelser.

Beredskabskravet til Hjemmeværnets
opgaveløsning ved militær hjælp til samfundet
efterleves (indsættelse af op til 100 soldater pr.
værn/distrikt inden for 3 timer):
Opfyldt: Alle anmodningerne imødekommes
indenfor bered-skabskravet.
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.

Beregningsmodel
Hver myndighed udarbejder en oversigt med modtagne anmodninger om støtte, og der udarbejdes afvigeforklaring
for anmodninger, der ikke imødekommes eller ikke efterlever beredskabskravet.
Forventning til målet i de ko
Nuværende opgaver forventes videreført.
LRGNV mål
KAMI 5206A

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

HVS mål

HJS mål

KAMI tekst: Assistance til andre myndigheder
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3.2 Støtte til samfundet

HJ74.2 Støtte til indsatser under Freds- og Stabiliseringsf
Målsætning

Key Performance Indicator

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 Sahel,
Ukraine, Irak-Syrien, Horn of Africa samt Georgien.
Yderligere er det målet, at Hjemmeværnet bidrager til
Genderrelaterede indsatsområder.

Støtte til stabiliseringsopgaver:
Opfyldt: Myndighederne deltager med aftalte
kapaciteter, og der er gennemført lessons
identifed (LI) opfølgning.
Ikke opfyldt: Myndighederne kan ikke
imødekomme aftalte afgivelser.

Detaljerede resultatkrav fremgår som udgangspunkt ikke i
årsprogrammet grundet operative forhold, men vil løbende
blive udviklet, aftalt og direktivgivet i direkte koordination
med de berørte myndigheder.
Det er forventningen, at Hjemmeværnet gennemfører
aktiviteter i Mali, Ukraine, Georgien, Irak og Østafrika
(Kenya) samt bidrager til gender relaterede initiativer og
aktiviteter i 2021.
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.
Prioritering gennemføres efter retningslinjerne i Direktiv
for Hjemmeværnets internationale engagement.
Beregningsmodel
Alle aktiviteter evalueres og afrapporteres til Hjemmeværnskommandoen jf. standardrapporteringsskabelon.
Forventning til målet i de ko
Det forventes, at Hjemmeværnets engagement i relation til stabiliseringsopgaver fremadrettet vil være stigende som
en konsekvens af det nuværende forsvarsforlig, hvor budgetrammen for Freds- og Stabiliseringsfonden øges
markant.
LRGNV mål
KAMI 5206A

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

HVS mål

HJS mål

KAMI tekst: Assistance til andre myndigheder
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3.2 Støtte til samfundet

HJ74.3 Støtte til grænsekontrol
Målsætning

Key Performance Indicator

Landsdelsregion Vest og Landsdelsregion Øst skal
forventeligt fortsat levere støtte til politiet i forbindelse
med grænsekontrolopgaven ved grænseovergange mod
Tyskland.

Opstilling af grænsekontrolstyrke:
Opfyldt: Landsdelsregion Vest og
Landsdelsregion Øst bidrager i muligt omfang
med efterspurgte kapaciteter til opgaveløsningen
ved grænsekontrolstyrken.

Hjemmeværnets bidrag til GRØN grænse, Sønderjylland og
til BLÅ grænse, Lolland-Falster forventes uændret frem til
april 2021, hvorefter opgavens omfang for Hjemmeværnet
er ukendt. Myndighederne skal dog forberede en
forlængelse af opgaven.
Forsvaret bidrager fortsat med til personel
grænsekontrolstyrken.
Beregningsmodel
Manuelt opgjort statistik (bemandingslister).
Forventning til målet i de ko
Det er endnu uafklaret, hvad der sker efter 2020.
LRGNV mål

LRGNE mål

KAMI 5206A

MHV mål

FHV mål

HVS mål

HJS mål

KAMI tekst: Assistance til andre myndigheder

HJ74.4 Folkemøde på Bornholm, støtte
Målsætning

Key Performance Indicator

Landsdelsregion Øst, Marinehjemmeværnet og
Flyverhjemmeværnet støtter politiets opgaveløsning i
forbindelse med gennemførelsen af den politiske festival ”
Folkemøde på Bornholm” medio juni 2021.

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 gennemførelse af Hjemmeværnets støtte.
Landsdelsregionen, Marinehjemmeværnet og
Flyverhjemmeværnet støtter, efter nærmere aftale med
Forsvarskommandoen, politiets opgaveløsning med
efterspurgte kapaciteter, enheder og enkeltpersoner.
Hjemmeværnets informationsindsats beskrives i mål
HJ01.10.

Beregningsmodel
Deltagende myndigheder evaluerer egen deltagelse i aktiviteten. Landsdelsregion Øst udarbejder en samlet
evaluering og afrapportering for aktiviteten til Hjemmeværnskommandoen.
Forventning til målet i de ko
Nuværende opgaver forventes videreført.
LRGNV mål
KAMI 5206A

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

HVS mål

HJS mål

KAMI tekst: Assistance til andre myndigheder
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3.2 Støtte til samfundet

HJ74.5 EM i Fodbold 2021
Målsætning

Key Performance Indicator

Landsdelsregion Øst skal støtte politiets opgaveløsning i
forbindelse med gennemførelsen af EM i fodbold i
København i perioden 11. - 28. juni 2021.
Landsdelsregionen skal være opmærksom på, at der
forventeligt vil være behov for støtte både før og efter
selve gennemførelsen af EM.

Støtte til EM i Fodbold:
Opfyldt: Landsdelsregion Øst støtter aktiviteten
jf. aftaler.
Ikke opfyldt: Landsdelsregionen imødekommer
ikke indgåede aftaler i forbindelse med
gennemførelsen af fodbold-EM i Danmark.

Landsdelsregion Øst er ansvarlig for den koordinerende
planlægning og gennemførelse af Hjemmeværnets støtte.
Marinehjemmeværnet og Flyverhjemmeværnet skal
forudse at støtte regionen med relevant personel og
materiel efter nærmere direkte aftale.
Beregningsmodel
Landsdelsregion Øst evaluerer Hjemmeværnets støtte til aktiviteten. Landsdelsregionen laver en samlet evaluering
for støtten og afrapporterer til Hjemmeværnskommandoen jf. standardrapporteringsskabelon.
Forventning til målet i de ko
NIL
LRGNV mål

LRGNE mål

KAMI 5206A

Ydelse:

MHV mål

FHV mål

HVS mål

HJS mål

KAMI tekst: Assistance til andre myndigheder

HJ75 Sneberedskab

HJ75.1 Sne- og Ambulanceberedskab
Målsætning

Key Performance Indicator

Landsdelsregion Vest og Landsdelsregion Øst støtter
Hærens opstilling af besætninger til
ambulanceberedskabet i det omfang, der rådes over
omskolet personel.

Myndighederne leverer støtte til sne- og
ambulanceberedskabet i henhold til den endelig
operationsbefaling herfor:
Opfyldt: Minimum 95 % af anmodninger om
støtte imødekommes.
Delvist opfyldt: Minimum 90 % imødekommes.
Ikke opfyldt: Færre end 90 % imødekommes.

Landsdelsregionerne kan derudover med eget materiel og
personel yde støtte til det samlede sneberedskab. Denne
øvrige støtte følger retningslinjerne for støtte til
samfundets samlede beredskab, herunder til politiet uden
politimæssige beføjelser tillagt.

Beregningsmodel
Myndighederne rapporterer disse operationer løbende til Hjemmeværnskommandoen.
Forventning til målet i de ko
Opgaven fortsætter ind til videre, men den fremtidige opgaveløsning drøftes/skal afklares med
Forsvarskommandoen.
LRGNV mål
KAMI 5206A

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

HVS mål

HJS mål

KAMI tekst: Assistance til andre myndigheder
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Kerneopgave:
Ydelse:

4.1 Generel ledelse og administration

HJ01 HJ90 Strategiske styringsopgaver

HJ01.1 Generelle opgaver
Målsætning

Key Performance Indicator

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.

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 ko
Nuværende opgaver forventes videreført.
LRGNV mål
KAMI EA1 ,6601

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

HVS mål

HJS mål

KAMI tekst: Strategiske styringsopgaver, Opret
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4.1 Generel ledelse og administration

HJ01.2 Chefen for Hjemmeværnsstabens opgaver
Målsætning

Key Performance Indicator

Chefen for Hjemmeværnsstaben sammensætter staben og
sikrer, at denne har de for opgaveløsningen nødvendige
kompetencer, herunder sikre udvikling af medarbejdernes
kompetencer.

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 ko
Nuværende opgaver forventes videreført.
LRGNV mål

LRGNE mål

KAMI EA1 ,6601

MHV mål

FHV mål

HVS mål

HJS mål

KAMI tekst: Strategiske styringsopgaver, Opret

HJ01.3 Forligsimplementering, Totalforsvarsstyrken
Målsætning

Key Performance Indicator

Hjemmeværnsstaben fortsætter udviklingsarbejdet i
relation til forsvarsforlig 2018-2023 samt Chefen for
Hjemmeværnets direktiv for implementering af nuværende
og kommende forligsprojekter.

Opstilling af Totalforsvarsstyrken:
Opfyldt: Såfremt opstillingstakten følger den
fastlagte tidsplan.

Herunder vil Hjemmeværnskommandoen i 2021 have
særlig fokus på, at rekruttering og opstilling af
Totalforsvarsstyrken følger den fastlagte tidsplan. Det er
hensigten, at der i november 2020 startes op på
uddannelsen for førerpersonellet, hvorfor
Hjemmeværnskommandoen i 2021 også vil have særlig
fokus på gennemførelsen af denne.
Beregningsmodel
Overførsel af hjemsendt personel til Totalforsvarsstyrken fortsættes i 2021.
Målopfyldelsen for Forligsinitiativ F27, Totalforsvarsstyrken følges løbende gennem statusrapporteringer fra
Hjemmeværnets programledelse.
Forventning til målet i de ko
Opgaverne forventes videreført i forligsperioden, eller indtil forligsinitiativerne er fuldt implementeret.
LRGNV mål
KAMI EA1 ,6601

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

HVS mål

HJS mål
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HJ01.4 Forligsimplementering, Marinehjemmeværn
Målsætning

Key Performance Indicator

Hjemmeværnsstaben fortsætter udviklingsarbejdet i
relation til forsvarsforlig 2018-2023 samt Chefen for
Hjemmeværnets direktiv for implementering af nuværende
og kommende forligsprojekter.

Pilotprojekt Maritime Indsatsfartøjer:
Opfyldt: Når Marinehjemmeværnet har afsluttet
testfasen for pilotprojektet (jf. mål HJ21.3).

Herunder vil Hjemmeværnskommandoen i 2021 have
særlig fokus på afslutning af testfasen for pilotprojektet
med afprøvning af indsatsfartøjernes egnethed til
opgaveløsningen ved Marinehjemmeværnet, der blev
indledt i 2019.
Beregningsmodel
Målopfyldelsen for Forligsinitiativ F29, Maritime Indsatsfartøjer følges løbende gennem statusrapporteringer fra
Hjemmeværnets programledelse. Efter afslutning af pilotprojektet i 2021 udfærdiger Marinehjemmeværnet en
evalueringsrapport (i 2022).
Forventning til målet i de ko
Efter afslutning af testforløbet skal pilotprojektet evalueres, og det skal vurderes, hvorvidt testfartøjerne skal indgå i
Marinehjemmeværnets fremtidige fartøjspulje.
LRGNV mål
KAMI EA1 ,6601

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

HVS mål

HJS mål
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HJ01.5 Hjemmeværnets aftalegrundlag
Målsætning

Key Performance Indicator

Hjemmeværnsstaben forestår udvikling samt indgåelse af
aftaler, der fastlægger rammer og vilkår for
Hjemmeværnets samvirke med ministerier, styrelser og
andre samarbejdspartnere. Disse aftaler skal sikre, at
Hjemmeværnet kan indgå som en integreret del af det
samlede forsvar i Danmark, og at Hjemmeværnet kan
levere støtte til samfundets samlede beredskab, når dette
efterspørges.

Revidering af samarbejdsgrundlaget mellem
Hjemmeværnskommandoen og Forsvarets
Ejendomsstyrelse:
Opfyldt: Bestemmelsesgrundlaget for
etablissementsvirksomheden i forhold til
Hjemmeværnet er opdateret og imødekommer
Hjemmeværnets behov.
Ikke opfyldt: Bestemmelsesgrundlaget ses ikke
at tage hensyn til Hjemmeværnets særlige
forhold.

Hjemmeværnsstaben forestår således udvikling og
indgåelse af rammeaftaler mv. på styrelsesniveau såvel
som samarbejdsaftaler og landeprogrammer på strategisk
niveau herunder udvikling af
kapacitetsopbygningsprojekter med relevante udenlandske
samarbejdspartnere.
Hjemmeværnets aftalegrundlag koordineres i tæt
samarbejde med Forsvarsministeriet og
Forsvarskommandoen.

Samarbejdsaftale mellem
Hjemmeværnskommandoen og
Specialoperationskommandoen:
Opfyldt: Der er indgået en samarbejdsaftale
mellem Hjemmeværnskommandoen og
Specialoperationskommandoen.
Ikke opfyldt: Der er ikke indgået en aftale med
Specialoperationskommandoen.

Beregningsmodel
NIL
Forventning til målet i de ko
Samarbejds- og aftalegrundlaget med øvrige styrelser revideres inden for en 5-årig cyklus.
Øvrige opgaver videreføres.
LRGNV mål
KAMI EA1 ,6601

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

HVS mål

HJS mål
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HJ01.7 Sygefravær
Målsætning

Key Performance Indicator

Hjemmeværnskommandoen ønsker at minimere ansat
personels sygefravær og moniterer medarbejderes
sygefravær jf. FPSDIR 900-1.

Gennemsnitligt korttidssygefravær pr. ansat pr.
år:
Opfyldt: Sygefravær på højst fem sygedage.
Delvist opfyldt: Sygefravær på højst seks
sygedage.
Ikke opfyldt: Sygefraværet er højere end seks
sygedage.

Hjemmeværnskommandoen vil i de situationer, hvor det
måtte være relevant, anvende Forsvarsministeriets
Personalestyrelses støtte til håndtering af udfordringer
med hyppigt sygefravær eller langtidssygemeldte
medarbejdere.
Opgørelsesmæssigt fokuseres der på korttidssygefravær,
idet der som beskrevet ovenfor tages hånd om
længerevarende eller hyppigt sygefravær i hvert enkelt
tilfælde.

Beregningsmodel
Sygefraværet opgøres i dage pr. ansat pr. år. Ansatte med langtidssygefravær indgår ikke i opgørelsen.
Sygefraværsstatistikker trækkes via BI.
Som hovedregel betegnes sygefravær som længerevarende, når det passerer 45 dage inden for de seneste 12
måneder. Dette kan være én sammenhængende sygdomsperiode såvel som flere efter hinanden følgende
sygdomsperioder af kortere varighed.
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 ko
Det er Hjemmeværnskommandoens forventning, at sygefraværet fremadrettet vil være på niveau med eller under
koncernens gennemsnit på seks dage pr. år pr. ansat.
LRGNV mål
KAMI EA1 ,6601

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

HVS mål

HJS mål
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HJ01.8 Myndighedsinspektion
Målsætning

Key Performance Indicator

Hjemmeværnsstaben gennemfører helhedsinspektioner
ved Hjemmeværnets myndigheder med henblik på at
sikre, at myndigheder og opstillede kapaciteter kan løse
pålagte opgaver til støtte for Forsvarets
opgavevaretagelse. Helhedsinspektion ved myndighederne
omfatter bl.a. generelt militært sikkerhedseftersyn (mål
HJ1.14) og persondatabeskyttelsesområdet (mål HJ1.15).

Koncept for helhedsinspektion:
Opfyldt: Hjemmeværnsstaben har udviklet og
implementeret nyt koncept for helhedsinspektion.
Delvist opfyldt: Hjemmeværnsstaben har
udviklet nyt koncept for helhedsinspektioner.
Ikke opfyldt: Der er ikke udviklet en ny koncept
for helhedsinspektioner.

Der udvikles og implementeres i 2021 en ny koncept for
inspektionsvirksomheden. Denne anvendes ved
gennemførelse af planlagte helhedsinspektioner i efteråret
2021.

Gennemførelse af helhedsinspektioner:
Opfyldt: Der er gennemført inspektion ved
Landsdelsregion Vest og ved
Flyverhjemmeværnet.
Delvist opfyldt: Der er gennemført inspektion
ved én af ovenstående myndigheder.
Ikke opfyldt: Der er ikke gennemført
inspektioner.

Landsdelsregion Vest planlægges inspiceret 23. september
2021, og Flyverhjemmeværnet planlægges inspiceret 6.
oktober 2021.
Beregningsmodel
Manuelt opgjort statistik.

Forventning til målet i de ko
Helhedsinspektioner gennemføres som udgangspunkt efter en 3-årig cyklus ved Hjemmeværnets myndigheder.
I 2022 planlægges der på inspektion ved Marinehjemmeværnet 22. september og ved Landsdelsregion Øst 5.
oktober.
LRGNV mål
KAMI EA1 ,6601

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

HVS mål

HJS mål
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HJ01.9 Cyber- og Informationssikkerhed
Målsætning

Key Performance Indicator

Hjemmeværnet arbejder fortsat med en standardiseret
styring af cyber- og informationssikkerheden efter krav og
anbefalinger fra Center for Cybersikkerhed under
Forsvarets Efterretningstjeneste.

Modenhedsmåling for Cyber- og
informationssikkerhedsområdet:
Opfyldt: Der gennemføres ½-årligt en
modenhedsmåling for Hjemmeværnet, og den
samlede vurdering for indsatsen på området er
tilfredsstillende.
Ikke opfyldt: Der gennemføres ikke ½-årlige
målinger, eller den samlede vurdering for
Hjemmeværnet lever ikke op til de stillede krav.

Hjemmeværnskommandoen vil i 2021 identificere
forretningskritiske processer og løbende gennemføre en
risikovurdering for disse. Processen skal tillige sikre, at der
gennemføres leverandørstyring for outsourcede processer,
for at have tillid til, at disse udføres som planlagt.
Hjemmeværnskommandoen udarbejder en beredskabsplan
for cyber- og informationssikkerhedsområdet, der skal
sikre, at de forretningskritiske processer kan videreføres
under alle forhold.

Forretningskritiske processer:
Opfyldt: Hjemmeværnskommandoen har
identificeret og risikovurderet alle
forretningskritiske processer inden for cyber- og
informationssikkerhed og har implementeret
planer til håndtering af disse.
Ikke opfyldt: Hjemmeværnskommandoen har
ikke implementeret planer til håndtering af de
forretningskritiske processer.
Leverandørstyring:
Opfyldt: Hjemmeværnskommandoen har stillet
cyber- og informationssikkerhedskrav til de øvrige
styrelser i koncernen, der leverer service til disse
processer.
Ikke opfyldt: Der er ikke stillet sikkerhedskrav til
de støttende styrelser.
Beredskabsplan for forretningskritiske processer:
Opfyldt: Hjemmeværnskommandoen har en
ledelsesgodkendt beredskabsplan, der sikrer, at
de forretningskritiske processer kan videreføres.
Ikke opfyldt: Der er ikke udarbejdet en
beredskabsplan for området.

Beregningsmodel
Gennemførelse af ½-årlig modenhedsmåling samt udarbejdelse af en chefvurdering, der vurderer Hjemmeværnets
samlede indsats på området.
Beredskabsplan for forretningskritiske processer er udarbejdet.
Forventning til målet i de ko
Målet forventes videreført og evt. udbygget.
LRGNV mål
KAMI EA1 ,6601

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

HVS mål

HJS mål
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HJ01.10 Folkemøde på Bornholm, informationsindsats
Målsætning

Key Performance Indicator

Hjemmeværnsstaben skal støttet af Landsregion Øst,
Marinehjemmeværnet og Flyverhjemmeværnet på
baggrund af udarbejdet direktiv forestå koordinationen af
Hjemmeværnets informationsindsats i forbindelse med
gennemførelsen af Folkemødet.

NIL

Marinehjemmeværnets fartøj MHV 903 HJORTØ skal
forudses afgivet til aktiviteten, i det fartøjet skal anvendes
som informationsstand og platform for gennemførelse af
debataktiviteter under mødet.
Hjemmeværnets operative støtte til arrangementet
fremgår af mål HJ74.4.
Beregningsmodel
NIL
Forventning til målet i de ko
Opgaven forventes at fortsætte.
LRGNV mål

LRGNE mål

KAMI EA1 ,6601

MHV mål

FHV mål

HVS mål

HJS mål

KAMI tekst: Strategiske styringsopgaver, Opret

HJ01.11 Copenhagen Marathon
Målsætning

Key Performance Indicator

Hjemmeværnet opstiller et hold til deltagelse i
Copenhagen Marathon. Holdet opstilles blandt
Hjemmeværnets frivillige soldater, reservepersonel og
ansatte.

NIL

Landsdelsregion Øst har det overordnede
koordinationsansvar for Hjemmeværnets deltagelse i
aktiviteten og forestår den faglige støtte til løberne i
forbindelse med gennemførelsen.
Hjemmeværnskommandoens direktiv for aktiviteten
fastlægger de generelle rammer for
hjemmeværnspersonellets deltagelse eksempelvis betaling
af startgebyr, forplejning, transport, indkvartering,
funktionsrelateret tjeneste, forsikring mm.

Beregningsmodel
NIL
Forventning til målet i de ko
Opgaven forventes videreført.
LRGNV mål
KAMI EA1 ,6601

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

HVS mål

HJS mål
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HJ01.12 KODEX VII, bestemmelse
Målsætning

Key Performance Indicator

Forsvarsministeriet ønsker i 2021 et øget fokus på styrkelse af
forvaltningskulturen i den samlede koncern.
Hjemmeværnskommandoen vil derfor implementere "KODEX
VII – syv centrale pligter" i sit interne forvaltningsgrundlag og i
uddannelsen for både den faste og den frivillige struktur. Dette
sker med henblik på, at myndigheder og enheder i
Hjemmeværnet har kendskab til og efterlever de specifikke
værdier og krav, der forventes i den offentlige forvaltning.

Hjemmeværnskommandobestemmelse for KODEX
VII-området:
Opfyldt: Hjemmeværnskommandoen har udsendt
Hjemmeværnskommandobestemmelse for KODEX
VII.
Ikke opfyldt: Hjemmeværnskommandoen ikke
har udsendt en bestemmelse for KODEX VII.

Hjemmeværnsstaben vil i 2021 udarbejde en
Hjemmeværnskommandobestemmelse for KODEX VII-området.

Beregningsmodel
Manuel opgørelse.
Forventning til målet i de ko
Målet forventes ikke videreført.
LRGNV mål

LRGNE mål

KAMI EA1 ,6601

MHV mål

FHV mål

HVS mål

HJS mål

KAMI tekst: Strategiske styringsopgaver, Opret

HJ01.13 Hybride trusler
Målsætning

Key Performance Indicator

Hjemmeværnsstaben forestår implementering af viden om
og forholdsregler mod hybride trusler. Staben skal skabe
fokus på de hybride trusler og viden om deres betydning
for Hjemmeværnets opgaveløsning blandt Hjemmeværnets
myndigheder og distrikter.

Orienteringsmøder:
Opfyldt: Hjemmeværnskommandoen har
gennemført orienteringsmøder eller lignende
aktiviteter med alle Hjemmeværnets myndigheder
og distrikter, hvor hybride trusler er blevet
drøftet.
Delvis opfyldt: Der er gennemført
orienteringsmøder eller lignende aktiviteter ved
minimum 50 % af Hjemmeværnets myndigheder
og distrikter.
Ikke opfyldt: Der er gennemført
orienteringsmøder eller lignende aktiviteter ved
færre end 25 % af myndigheder og distrikter.

Beregningsmodel
NIL
Forventning til målet i de ko
Det forventes, at arbejdet med relevante modforanstaltninger i forhold til hybride trusler intensiveres i de
kommende år, som konsekvens af det øgede fokus på disse.
LRGNV mål
KAMI EA1 ,6601

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

HVS mål

HJS mål
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HJ01.14 Kritisk infrastruktur
Målsætning

Key Performance Indicator

Hjemmeværnsstaben arbejder med at skabe relationer til
kritiske danske infrastrukturvirksomheder. Formålet med
samarbejdet er dels at bidrage til at øge
modstandsdygtigheden inden for kritisk infrastruktur og
infrastrukturvirksomheder og dels at skabe relationer
mellem dansk kritisk infrastruktur og Hjemmeværnets
myndigheder på lokalt plan.

Samarbejdsaftaler:
Opfyldt: Hjemmeværnskommandoen har fornyet
og om muligt udbygget samarbejdsaftalerne med
relevante virksomheder inden for kritisk
infrastruktur.
Delvis opfyldt: Når minimum 50 % af de
eksisterende samarbejdsaftaler er fornyet.
Ikke opfyldt: Færre end 50 % af de eksisterende
samarbejdsaftaler er fornyet.

Beregningsmodel
NIL
Forventning til målet i de ko
Der arbejdes videre med at øge samarbejdsaftalerne med relevante kritiske infrastrukturvirksomheder, samtidig
arbejdes der videre med udbygning og omstrukturering af Samtænkningssektionens netværk.
LRGNV mål

LRGNE mål

KAMI EA1 ,6601

MHV mål

FHV mål

HVS mål

HJS mål

KAMI tekst: Strategiske styringsopgaver, Opret

HJ01.15 Relationsmøder
Målsætning

Key Performance Indicator

Hjemmeværnsstaben initierer afholdelse af bilaterale
relationsmøder mellem Hjemmeværnskommandoen og
øvrige styrelser i koncernen. Det er hensigten, at disse
møder gennemføres på styrelseschefniveau med henblik
på kontinuerlig optimering af samarbejdesrelationer samt
håndtering af eventuelle problemområder styrelserne
imellem.

Gennemførelse af relationsmøder mellem
Hjemmeværnskommandoen og øvrige styrelser i
koncernen:
Opfyldt: Der er afholdt ½-årlige relationsmøder
med øvrige styrelser i koncernen på
styrelseschefniveau.
Ikke opfyldt: Der har ikke været afholdt
relationsmøder med alle styrelser.

Beregningsmodel
NIL
Forventning til målet i de ko
Mødefrekvensen forventes fastholdt.
LRGNV mål
KAMI EA1 ,6601

LRGNE mål

MHV mål

FHV mål

HVS mål

HJS mål
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