Hjemmeværnets
Årsrapport 2014

Resumé
Hjemmeværnet har også i 2014 været en aktiv og attraktiv partner i samfundets samlede beredskab.
Hjemmeværnets frivillige soldater har i 2014 leveret 2.783.762 mandtimer, hvilket er 3 % mere
end året før. Mandtimerne fordeler sig på henholdsvis 2.214.442 mandtimer til beredskabsopbyggende aktiviteter og 569.320 mandtimers indsættelser til støtte for Forsvaret og det øvrige
samfund. Sidstnævnte er en stigning på 10 % i forhold til året før.
Af de 569.320 mandtimers indsættelser i 2014, udgør støtten til Forsvaret 385.934 mandtimer
og støtten til Politiet, SKAT og det kommunale/statslige redningsberedskab 183.386 mandtimer.
Støtten til Forsvaret er øget med 25 % i forhold til året før.
De frivillige soldater i Hjemmeværnet har været indsatsparate, uanset om der har været tale
om mindre lokale indsættelser, eller om større nationale hændelser.
Hjemmeværnet har i 2014 bidraget til Forsvarets internationale opgaveløsning, herunder med
bidrag til militær kapacitetsopbygning og civil genopbygning. Hjemmeværnets kompetenceregister har i den sammenhæng vist sig som et effektivt værktøj i forbindelse med rekrutteringen af
rådgivere til Resolute Support Mission, ligesom det bilaterale samarbejde med Georgien og Estland fortsat giver gode resultater.
Med baggrund i Aftale på forsvarsområdet 2013-2017 af 30. november 2012 med tillægsaftaler
af 11. marts 2013 og 10. april 2014 blev der i 2014 truffet politisk beslutning om at anskaffe to
fly, som vil være i stand til at løse væsentlige samfundsopgaver som for eksempel eftersøgninger og miljøindsatser for såvel Forsvaret som civile partnere. Flyene modtages i foråret 2015.
I 2014 tegnede 1.377 nye medlemmer kontrakt med Hjemmeværnet. I forlængelse af de senere års indsats har der også i 2014 været fokus på at rekruttere unge medlemmer i alderen 1832 år. Dette skyldes bl.a. et ønske om at nedbringe gennemsnitsalderen og skabe en øget operativ robusthed. I 2014 udgjorde de 18-32-årige 67 % af de nye medlemmer, hvilket er samme
høje niveau som i de sidste par år.
Regnskabet for 2014 viser et mindreforbrug på 7,5 mio.kr. på lønsum og 7,8 mio.kr. på drift.
Råderummet på løn og drift har i 2014, efter stram styring, bevæget sig i samme retning, hvilket er en vigtig forudsætning for Hjemmeværnets økonomistyring.
Befolkningens tillid til Hjemmeværnets opgaveløsning har også udviklet sig positivt. Hele 83 %
af danskerne har ifølge SFI rapporten ”Holdninger til Hjemmeværnet 2014” tillid eller stor tillid
til, at Hjemmeværnet kan løse sine opgaver. I 2004 var tallet til sammenligning 63 %.
Hjemmeværnet hviler således på et stærkt fundament, og resultatet for 2014 vurderes samlet
set som værende tilfredsstillende.
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1. Beretning
1.1 Præsentation
Hjemmeværnets virksomhed er baseret på lov
om Hjemmeværnet, jf. lovbekendtgørelse nr.
198 af 9. februar 2007 samt Aftale på forsvarsområdet 2013-2017 af 30. november 2012 med
tillægsaftaler af 11. marts 2013 og 10. april
2014. Hjemmeværnet har egen hovedkonto på
Finansloven samt selvstændig ledelse.
Hjemmeværnskommandoen er en statslig styrelse under Forsvarsministeriet. Hjemmeværnsledelsen består af Chefen for Hjemmeværnet og
Den Kommitterede for Hjemmeværnet. Hjemmeværnsledelsen er over for Forsvarsministeren
ansvarlig for Hjemmeværnets samlede virke.
Hjemmeværnet består af Hjemmeværnskommandoen, Hærhjemmeværnet (herunder Virksomhedshjemmeværnet), Marinehjemmeværnet
og Flyverhjemmeværnet.
Hjemmeværnets frivillige soldater er opdelt i
Hjemmeværnets Aktive Styrke og Hjemmeværnets Reserve. Den aktive styrke består af soldater med minimum 24 timers funktionsrelateret
tjeneste årligt. Omfanget af funktionsrelateret
tjeneste kontrolleres årligt. De aktive soldater
indgår i Hjemmeværnets beredskab, men den
enkelte frivillige soldat skal aktivt vælge indsats
til under beredskabet. Dette er med til at bestemme indholdet af de frivillige soldaters funktions- og enhedsuddannelse.

1.2 Vision og mission
Vision: ”Vi vil være en attraktiv og troværdig
militær partner for alle, der deltager i forsvaret
og beskyttelsen af Danmark.
Vi vil udvikle og anvende vores kapaciteter aktivt
i samfundets samlede beredskab.
Vi vil skabe relevante og udfordrende aktiviteter
for frivillige, så viljen til at træde frem motiveres.”
Mission: ”Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen
af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der
tilgodeser samfundets behov under alle forhold.”

1.3 Hovedopgaver
Hjemmeværnet deltager som en del af det militære forsvar i løsningen af de opgaver, der påhviler Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet, herunder de opgaver, der støtter myndighederne i
disses opgavevaretagelse i relation til samfundets samlede beredskab.
Desuden er Hjemmeværnets indsats fokuseret
mod samfundets samlede beredskab, herunder
krise- og katastrofeberedskab, idet indsatsen er
www.hjv.dk

samtænkt med Politiet, det statslige redningsberedskab, det kommunale beredskab og totalforsvarsstyrken.
Hjemmeværnets evne til at støtte det øvrige
samfund er baseret på, at Hjemmeværnet er en
militær organisation, hvor hele det uddannelsesmæssige og ledelsesmæssige grundlag skabes og udvikles. De frivillige soldater uddanner
sig lokalt, men kan indsættes nationalt og internationalt. Som en del af det militære forsvar
yder Hjemmeværnet militær hjælp til samfundets samlede beredskab. Herudover bidrager
Hjemmeværnet til løsning af Forsvarets internationale opgaver, herunder bidrag til militær kapacitetsopbygning og civil genopbygning. At
Hjemmeværnet er en militær organisation danner grundlag for, at Hjemmeværnet også er i
stand til at yde støtte i sammenhænge, hvor
større hændelser, ulykker, terrorhandlinger eller
katastrofer truer eller er indtruffet.
De konkrete opgaver i Hjemmeværnet afspejles
bl.a. i den resultatkontrakt, som er indgået mellem Forsvarsministeriet og Hjemmeværnskommandoen. I afsnit 2 behandles Hjemmeværnets
målopfyldelse af resultatkrav for 2014 nærmere.
Yderligere oplysninger om Hjemmeværnet kan
findes på www.hjv.dk.

1.4 Årets økonomiske resultat
I 2014 fik Hjemmeværnet et mindreforbrug til
videreførelse på 15,3 mio.kr. Videreførslen er
ligeligt fordelt mellem lønsum (7,5 mio.kr.) og
drift (7,8 mio.kr.).
Den primære årsag til årets mindreforbrug er, at
der i slutningen af året er konstateret en vigende efterspørgsel på Hjemmeværnets kurser og
øvelser i den frivillige struktur. Mindreforbruget
forekommer både på løn og drift, men relativt
mest på øvrig drift.
For så vidt angår lønsummen, hvor mindreforbruget udgør ca. 2 % af den samlede lønsumsramme, hænger mindreforbruget også sammen
med, at der er udvist tilbageholdenhed med
hensyn til bemandingen af stillinger i Hjemmeværnets ansatte struktur. Årsagen er den kommende implementering af den politiske aftale
om Hjemmeværnet.
Foruden mindreforbruget på lønsummen har
denne tilbageholdenhed afledt en reduktion af
udnyttelsen af den øvrige driftsbevilling, hvor
mindreforbruget udgør ca. 6 % af rammen til
øvrig drift.
Alt i alt svarer størrelsen af mindreforbruget til
ca. 3 % af Hjemmeværnets driftsbevilling. Dette
ligger inden for den udsvingsmargin, som
Hjemmeværnet traditionelt arbejder med.
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Hjemmeværnets udnyttelse af bevillingsrammen
er forbedret i 2014 i forhold til 2013, hvor mindreforbruget udgjorde ca. 6 % af bevillingen.
Denne halvering af mindreforbruget skyldes et
øget fokus på sammenhængen mellem aktiviteter og ressourcer.
Tilsvarende er den ligelige fordeling i råderummet mellem løn og drift resultatet af en tæt
økonomisk og aktivitetsmæssig styring i 2014.
Trods det skitserede mindreforbrug er det lykkedes Hjemmeværnet at fastholde kvaliteten af
opgaveløsningen. Dermed har Hjemmeværnet
sikret råderum til de højest prioriterede områder, herunder lovpligtig uddannelse, uddannelse
af enheder og enkeltpersoner til internationale
operationer, lokale vagttilkaldeordninger, forligsafledte implementeringsudgifter samt den
vitale og nu implementerede fornyelse af Hjemmeværnets internetbaserede planlægnings- og
administrationsværktøj, HJV.DK.

I dette lys vurderes det økonomiske resultat
som tilfredsstillende.
Der kan læses mere herom i afsnit 3.5 og 3.6.
Støttevirksomheden til Hjemmeværnet er overdraget til Forsvarsministeriets funktionelle styrelser med en reduktion af Hjemmeværnets udgiftsbevilling til følge. Støttevirksomheden omfatter bl.a. ansøgningsvirksomhed vedrørende
frivillige, uddannelse og forvaltning af ansat
personel, materielanskaffelser og –drift, drift af
etablissementer og arealer, samt IT-drift og
udvikling. Samtlige Hjemmeværnets aktiver og
passiver har siden overførslen været indeholdt i
Forsvarskommandoens balance.
Hjemmeværnets resultat i forbindelse med brug
af Forsvarsministeriets funktionelle styrelser
udgør en del af Forsvarets bevilling og fremgår
af Forsvarskommandoens Årsrapport (afsnit
4.7).
Der kan læses mere herom i afsnit 3.7.

Tabel 1.4.1. Økonomiske hovedtal (mio. kr.).
Mio. kr.
Regnskab
2014
Ordinære driftsindtægter
(ekskl. bevillinger)
0,5
Ordinære driftsomkostninger
475,0
- Heraf personaleomkostninger
359,6
Andre driftsposter, netto
0,0
Finansielle poster, netto
0,1
Ekstraordinære poster, netto
0,0
Årets resultat (ekskl. bevillinger)
474,6
Driftsbevilling
§ 12.24.01.
Indtægter
Udgifter
Årets nettoudgifter
(ekskl. bevillinger)1
Bevilling (nettotal) inkl. TB

0,5
475,0
474,6
489,9

Anlægsbevilling
Indtægter
Udgifter

-

Bevilling, indtægter, inkl. TB
Bevilling, udgifter, inkl. TB

-

Årets overskud
15,3
Til videreførelse
15,3
Note 1: Der er foretaget afrunding på første decimal.
Note generelt: Samtlige Hjemmeværnets aktiver og passiver er indeholdt i Forsvarskommandoens balance. Af denne årsag har Hjemmeværnet ikke medtaget en statusoversigt over aktiver og passiver i tabellen.
Hjemmeværnet administrerer ikke andre udgifter eller indtægter end anført i tabel 1.4.1, hvorfor yderligere tabeller er udeladt.
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1.5 Årets faglige resultater
Af Hjemmeværnets 24 resultatkrav i 2014 er 18
opfyldte, 1 delvist opfyldt og 5 er ikke opfyldte. I
afsnit 2, tabel 2.1.1, gives en række forklaringer
på de resultatkrav, som enten er delvist opfyldte
eller ikke er opfyldte.
Hjemmeværnets opfyldelse af resultatkravene
for 2014, jf. resultatkontrakten mellem Forsvarsministeriet og Hjemmeværnskommandoen
for 2014, er sammenfattet efter formål i tabel
1.5.2. De enkelte resultatkrav fremgår i oversigtsform i afsnit 2. Hjemmeværnets bevilling på
Finansloven er udgiftsbaseret, hvilket betyder, at
det totale ressourceforbrug på de enkelte emner
er fordelt som direkte opgjorte udgifter. De tilsvarende årsværk er skønsmæssigt fordelt efter
ressourceforbruget.
En nærmere analyse af delkravene viser, at
samtlige krav, der relaterer sig til Hjemmeværnets operative opgaver til støtte for samfundets
samlede beredskab – Hjemmeværnets hovedopgave – er opfyldt med meget høje opfyldelsesgrader.
En undtagelse er kravet vedr. støtte til SKAT,
hvor Hjemmeværnet ikke har kunnet støtte otte
rekvirerede sejladser i 2014.
To af de ikke opfyldte krav kan forklares med
forhold, som Hjemmeværnet ikke har direkte
indflydelse på.
Hjemmeværnet har ikke kunnet fortsætte implementeringen af Aftale på forsvarsområdet
2013-2017 af 30. november 2012 med tillægsaftaler af 11. marts 2013 og 10. april 2014 grundet den uafsluttede budgetanalyse (krav 5U).
Implementeringen af et fælles rekvirerings- og
evalueringssystem har været standset bl.a.
grundet omlægning fra Forsvarskommando til
Værnsfælles Forsvarskommando (krav 8N).
Det efterlader således tre ikke opfyldte krav,
samt et delvist opfyldt krav. De ikke opfyldte
krav vedrører støtte til SKAT, gennemførelse af
udviklingssamtaler med Hjemmeværnets ansatte
medarbejdere samt implementering af LEAN.
Det delvist opfyldte krav relaterer sig til rekruttering, hvor Hjemmeværnet mangler at rekruttere
80 (8 %) medlemmer i målgruppen 18-32 år.

Udviklingen i antallet af Hjemmeværnets støttetimer er vist i figur 1.5.1. nedenfor. Totalt set
har Hjemmeværnets frivillige i 2014 leveret
2.783.762 mandtimer - en stigning på godt 3 %
i f.t. 2013. Heraf har de 569.320 mandtimer
været inden for den primære aktivitetsgruppe,
indsættelse til støtte for Forsvaret og samfundet
– en stigning på 10 % i f.t. 2013.
Det betyder, at 2.214.442 timer er brugt på
beredskabsopbyggende aktiviteter inden for de
to primære aktivitetsgrupper opstilling og uddannelse med det ene formål at fastholde
Hjemmeværnets beredskabsevne.
Af de 569.320 mandtimer blev de 385.934 timer
anvendt til støtte til myndigheder inden for Forsvarsministeriets ressort, mens 183.386 timer
blev anvendt til hjælp til det øvrige samfund.
Hjemmeværnet har anvendt langt størstedelen
af nettoudgiftsbevillingen på Finansloven til opretholdelse af indsættelsesevnen, herunder opstilling, planlægning og uddannelse. De egentlige indsættelser, hvor Hjemmeværnet har anvendt knap 600.000 mandtimer, andrager kun
6,5 mio.kr., hvilket skyldes, at det er frivillige
ulønnede soldater, som indsættes. For så vidt
angår indsættelser er det kun længerevarende
indsættelser af store dele af Hjemmeværnet
eller hel eller delvist aktivering, der kan medføre
større udgifter. Som eksempler fra tidligere år
kan nævnes EU-formandskabet og klimatopmødet COP15. Udgifterne til generel ledelse og
administration ligger på samme niveau som
sidste år.
Samlet set vurderes det faglige resultat som
meget tilfredsstillende.

De faglige resultater i 2014 viser, at den positive
udvikling fra årene 2011-2013 er fortsat. Hjemmeværnet som beredskabsorganisation fremstår
fortsat som en attraktiv partner i samfundets
samlede beredskab. En partner, der ikke alene
sikrer, at beredskabet har den fornødne robusthed, men også en organisation, der dagligt
bidrager aktivt til at holde samfundet i gang.
www.hjv.dk

3

Figur 1.5.1. Udviklingen i antallet af Hjemmeværnets støttetimer fra 2011 til 2014.

Tabel 1.5.2 Faglige resultater i 2014.
Formål/Produkt

Resultatkrav
Opfyldte

Delvist
opfyldte

Ikke
opfyldte

Opretholdelse af indsættelsesevne
Operative indsættelser

Antal
8
10

Antal
6
9

Antal
1
0

Antal
1
1

Generel ledelse og administration

6

3

0

3

Hjemmeværnet i alt
24
18
1
5
Note 1: Der er foretaget afrunding på første decimal.
Note 2: Årsværksforbruget er skønsmæssigt fordelt efter det økonomiske forbrug.

Mio. kr.
410,9
6,5

Ressourceforbrug
i årsværk2
Antal
523
8

57,1

73

474,6

604

Ressourceforbrug1

Som indledningsvist nævnt sammenholder tabel
1.5.2 Hjemmeværnets opfyldelse af resultatkravene for 2014 med ressourceforbruget i 2014.
Hjemmeværnet vurderer årets samlede faglige
og økonomiske resultat som værende tilfredsstillende. De enkelte resultater uddybes nærmere i
afsnit 2 og 3.
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1.6 Forventninger til 2015
Den positive udvikling i 2014 og årene forud
herfor skal i 2015 søges fastholdt og udbygget.
Hjemmeværnet skal fastholde at være ”det foretrukne valg” for Forsvaret og Politiet. Det skal
ske ved dialog med Hjemmeværnets partnere
således, at kapaciteterne er relevante og de
frivillige soldaters kræfter anvendes dér, hvor de
er til bedst gavn for Danmark.
Som det er anført i resultatkontrakten mellem
Forsvarsministeriet og Hjemmeværnskommandoen for 2015, er Hjemmeværnsledelsens fokusområder for 2015:
•
•
•

Kvalitet i opgaveløsningen.
Effektiv struktur.
Implementering af nye tiltag.

Udgangspunktet for disse fokusområder er, at
de politiske rammer er på plads. I 2015 vil
Hjemmeværnet derfor have særlig fokus på
implementeringen af såvel Aftale på forsvarsområdet 2013-2017 af 30. november 2012 med
tillægsaftaler af 11. marts 2013 og 10. april
2014 samt resultatet af den gennemførte budgetanalyse. Det vil skabe grundlag for, at
Hjemmeværnet kan påbegynde implementeringen af flere af de tiltag, som den nuværende
forligsaftale pålægger Hjemmeværnet, f.eks.
ændringer i strukturen, havmiljøindsats m.v. Det
skal ske samtidig med, at Hjemmeværnet skal
løse sine operative opgaver. Sikring af balancen
mellem operativ opgaveløsning og uddannelse
er af afgørende betydning, og det bliver samtidig en vigtig opgave i 2015 at analysere de frivilliges vilkår for tjenesten.
Hjemmeværnskommandoen vil fortsætte
den stramme økonomistyring med henblik på
bevarelse af råderum til sikring af en passende
høj kvalitet i løsningen af de mangfoldige opgaver, som Hjemmeværnet løser for dets samarbejdspartnere.

Med henblik på at skabe en mere effektiv struktur vil implementeringen af forligsaftalen kunne
indebære ændringer i Hjemmeværnets struktur
og dermed for de ansatte. Dette kan indebære
en risiko for en reduceret fremdrift i opgaveløsningen hos både frivillige og ansatte. I det omfang det er muligt, søges de frivillige soldater
skærmet for omlægninger, ligesom det tilstræbes at fastholde kontinuitet i uddannelsen og
opgaveløsningen.
Hjemmeværnets styrke er, at der i alle dele af
landet er ”en frivillig soldat”. Det giver de korte
reaktionstider og lokal forankring. En fremtidig
struktur skal kunne støtte et lokalt forankret
Hjemmeværn. Det er samtidig lokalt, at den
største rekruttering sker, uanset om det er personer med eller uden militær uddannelse fra
Hæren, Søværnet eller Flyvevåbnet.
Hvis den enkelte frivillige soldat ved udgangen
af et travlt hjemmeværnsår 2015 står med oplevelsen af, at det var ”et godt hjemmeværnsår
med gode aktiviteter” så er det en succes.
Hjemmeværnet som organisation skal med en
yderligere konsolidering på uddannelsesområdet, fastholde støtten til Forsvaret og politiet på
samme niveau som tidligere år om muligt ved
fastholdelse af samme aktive medlemstal. Det
nuværende niveau for Hjemmeværnets aktive
styrke fastholdes og øges på sigt - fra 2016.
Den øgede internationalisering af Hjemmeværnet vil fortsætte i 2015. Derfor vil samarbejdet
med lignende organisationer blive mere udbredt.
Hjemmeværnets indsats og aktiviteter i udlandet
hviler på de nationalt erhvervede færdigheder.
Hjemmeværnet forventer tillige at skulle indlede
arbejdet med de arktiske udfordringer i 2015.
Her bliver der behov for indhentning af erfaringer fra Estland, Norge, Sverige og USA.

Grundlaget for implementering af Aftale på forsvarsområdet 2013-2017 af 30. november 2012
med tillægsaftaler af 11. marts 2013 og 10. april
2014 forventes udfærdiget i foråret 2015 under
involvering af de frivillige soldater. Det vil ske
igennem en række arbejdsgrupper, hvor Landsrådsmedlemmer og øvrige frivillige soldater
sammen med de ansatte vil lave et samlet
grundlag for Hjemmeværnet, som sikrer sammenhængen i organisationen.

www.hjv.dk
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2. Målrapportering
2.1 Skematisk oversigt
I tabel 2.1.1 nedenfor foretages en rapportering
af samtlige resultatkrav i Hjemmeværnskommandoens resultatkontrakt med Forsvarsministeriet for 2014. Kontraktens overordnede sigte er,
at Hjemmeværnet til stadighed kan imødekomme de ønsker og behov, som Forsvaret og det
øvrige samfund stiller til Hjemmeværnets indsats
i samfundets samlede beredskab.

Hjemmeværnets økonomistyring er indrettet til
at sammenkæde økonomi og kvalitet for typer af
aktiviteter.
I tabel 2.1.2 vises sammenhængen mellem formål på Finanslov for finansåret 2014
og Hjemmeværnets resultatkontrakt for 2014.
Ressourceforbruget er fordelt på formål.

Tabel 2.1.1. Hjemmeværnets opfyldelse af resultatkrav for 2014.
Nationale opgaver
Mål

Resultatkrav

Opnået
resultat

Supplerende forklaring

1N

Støtte til
Forsvaret.

Anmodninger fra Forsvaret
skal imødekommes i minimum 95 % af tilfældene
inden for rammerne af Forsvarskommandoens direktiv
for Hjemmeværnets operative anvendelse samt respektive operative myndigheders
underliggende direktiver og
bestemmelser.

Opfyldt

Hjemmeværnet har modtaget i alt 960
anmodninger om støtte fra Forsvaret. Af
disse har Hjemmeværnet imødekommet 945
anmodninger, hvilket giver en opfyldelsesgrad på 98,4 %.
Udover disse anmodninger udfører Marinehjemmeværnet løbende farvandsovervågning
(180 sejldage i 2014) for Værnsfælles Forsvarskommando jf. særlig aftale.

2N

Støtte til Politiet.

Anmodninger fra Politiet skal
imødekommes i minimum
95 % af tilfældene inden for
rammerne af Rigspolitiets og
Hjemmeværnskommandoens
underliggende direktiver og
bestemmelser.

Opfyldt

Hjemmeværnet har i 2014 imødekommet
1.117 anmodninger ud af 1.132 evaluerede
anmodninger om støtte, der er behandlet i
det centrale rekvirerings- og
evalueringssystemet for Politiet (REEVAPOL).
Endvidere har Marinehjemmeværnet
modtaget 91 anmodninger om støtte med
fartøjer, der anvendes som platform for
Politiets kontrolindsats til søs, der alle er
imødekommet.
Ovenstående betyder, at 1.208 anmodninger
ud af 1.223, er imødekommet, hvilket svarer
til en opfyldelsesgrad på 98,8 %.

3N

Kvalitet i
opgaveløsningen.

Hjemmeværnet skal tilsikre,
at kvaliteten i opgaveløsningen fastholdes og om muligt
udbygges. Minimum 95 % af
opgaverne som er registreret
i REEVAPOL skal være løst
tilfredsstillende i forhold til
Politiets vurdering.

Opfyldt

1.132 anmodninger om støtte er gennem
REEVAPOL blevet evalueret af både Politiet
og Hjemmeværnet. Politiet har vurderet
indsatsen løst tilfredsstillende i 1.117
tilfælde, hvilket giver en opfyldelsesgrad på
98,7 %.

4N

Støtte til det
kommunale
beredskab og
statslige
redningsberedskab.

Anmodninger fra det kommunale beredskab og statslige redningsberedskab skal
imødekommes i minimum
95 % af tilfældene inden for
rammerne af Forsvarsministeriets policy for Hjemme-

Opfyldt

Hjemmeværnet har i 2014 imødekommet alle
ni anmodninger fra Beredskabet. Dermed er
opfyldelsesgraden 100 %. Der ses et
markant fald i antallet af indsættelser til
støtte for Beredskabet (i 2013 var der 53
anmodninger). Forklaringen på dette skal
formodentligt findes i, at disse rekvisitioner i

www.hjv.dk
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værnets operative indsættelse i forbindelse med militær
hjælp til civile myndigheder
m.fl.

højere grad end tidligere kommer via Politiet
gennem REEVAPOL.

5N

Støtte til SKAT.

Anmodninger fra SKAT skal
imødekommes i minimum
95 % af tilfældene jf. samarbejdsaftale mellem SKAT
og Hjemmeværnet.

Ikke
opfyldt

Hjemmeværnet har i 2014 imødekommet 19
ud af 36 anmodninger om støtte til sejlads
for SKAT. Af de modtagne anmodninger er to
senere aflyst af SKAT, og syv er aflyst
grundet for dårligt vejr til, at SKAT kunne
udføre deres opgaver. Endvidere har
Hjemmeværnet måtte aflyse otte sejladser
grundet manglende besætninger.
Aflysningerne er primært sket i det
sønderjyske område, hvor den aktuelle flotille
kun har én operativ besætning. Hertil
kommer, at støtten ofte er på hverdage, hvor
personellet passer civile job. Disse faktorer
har gjort det svært at efterkomme alle SKAT
ønsker om støtte. Marinehjemmeværnet vil i
2015 i tæt dialog med SKAT søge at løse
problematikken. Ovenstående giver en
samlet opfyldelsesgrad på 77,8 %.

6N

Uvarslede
indsættelser.

Hjemmeværnets uvarslede
indsættelser skal være påbegyndt inden for en time i
minimum 95 % af tilfældene.

Opfyldt

Hjemmeværnets uvarslede indsættelser sker
ved hhv. Hærhjemmeværnet, Marinehjemmeværnet eller Flyverhjemmeværnet. Alle
uvarslede indsættelse sker på anmodning fra
Forsvaret eller Politiet.
Der har i 2014 i alt været 525 uvarslede indsættelser, hvoraf de 516 er påbegyndt inden
for kravet på én time. Dette giver en samlet
opfyldelsesgrad på 98,3 %.
Ud over det generelle krav på én times beredskab er der et supplerende krav til Marinehjemmeværnet, der betyder, at den gennemsnitlige reaktionstid for indsættelser til
eftersøgning og redning, ”Search and
Rescue” (SAR) eller olieobservationsopgaver
(OILOBS), i alt 83 indsættelser i 2014, ikke
må overstige 45 min. Den gennemsnitlige
reaktionstid for disse er opgjort til godt 20
min., hvilket vurderes meget tilfredsstillende.

7N

Tidskrav til
uvarslede
indsættelser.

Efter aktivering ved uvarslede indsættelser til støtte for
samarbejdspartnere skal
Hjemmeværnet kunne øge
støtten med rekvireret personel (op til 100 mand) inden for tre timer i minimum
95 % af tilfældene.

Opfyldt

Hjemmeværnet har i 2014 ikke haft
indsættelser, der falder inden for denne
kategori. Dette betyder, at resultatkravet
regnes med som opfyldt.

8N

Implementere et
elektronisk
rekvirerings- og
evalueringssyste
m baseret på
samme
elektroniske

REEVAPOL platformen og
erfaringerne fra arbejdet
med denne platform anvendes som udgangspunkt til
opstart af pilotprojektperiode
med rekvirenter fra FKO,
herunder særligt HOK, SOK

Ikke
opfyldt

Pilotprojektet har afventet færdiggørelsen af
HJV.dk Version 2, der først var operativt pr.
1. januar 2015 samt omlægning af Forsvarets organisation fra Forsvarskommando med
tilhørende værnsstruktur til Den Værnsfælles
Forsvarskommando med værnsstabe.
Pilotprojektperioden forventes at kunne

www.hjv.dk
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platform som
REEVAPOL.

og FTK. Pilotprojektsperioden opstartes i 2014.

påbegyndes i løbet af 2015.

Internationale opgaver

1I

Mål

Resultatkrav

Planlægge og
gennemføre
aktiviteter til
kapacitetsopbygn
ingsopgaver i
Georgien.

De planlagte aktiviteter for
militært samarbejde mellem
Hjemmeværnet og den Georgiske National Guard1
gennemføres.

Opnået
resultat
Opfyldt

Supplerende forklaring

I 2014 har Hjemmeværnet i samarbejde med
den Georgiske Nationalgarde gennemført ét
uddannelsesteknologisk kursus, to skydelærerkurser, to instruktørkurser, to ledelseskurser samt to lærerkurser for udvalgte
georgiske nationalgardister. Herudover
besøgte chefen for den Georgiske Nationalgarde Chefen for Hjemmeværnet jf. landeprogrammet. Endelig er der, som en ekstra
aktivitet i 2014, blevet doneret reservedele til
den Georgiske Nationalgardes skydebaner
samt gennemført et serviceeftersyn af disse
af Hjemmeværnet. Alle aktiviteter er blevet
gennemført med fra tilfredsstillende til meget
tilfredsstillende resultat
Resultatet af de gennemførte aktiviteter er,
at den Georgiske Nationalgarde har opbygget
en pulje af instruktører, lærere og kursusledere, som, med fortsat støtte fra Hjemmeværnet, vil udgøre fundamentet for den
videre udvikling og etablering af en decideret
skolestruktur i den Georgiske Nationalgarde.
Herved er hovedformålet med landeprogrammet i 2014 opnået.

2I

Planlægge og
gennemføre
aktiviteter til
kapacitetsopbygningsopgaver til
støtte for Libyen.

De planlagte aktiviteter for
militært samarbejde mellem
Hjemmeværnet og Forsvaret
til støtte for Libyen gennemføres.

Opfyldt

Hjemmeværnet har opstillet et træningsteam
(syv frivillige og to fastansatte) og en næstkommanderendefunktion (en fastansat) i den
danske kapacitetsopbygningsenhed til støtte
for uddannelse af libyske soldater i
Storbritannien. Dermed er Hjemmeværnets
opgave som styrkeopstillende opfyldt.
Støtten fra Forsvaret og Hjemmeværnet blev
i oktober 2014 aflyst af Forsvarsministeriet,
idet grundlaget for gennemførelsen af
uddannelse i Storbritannien blev ændret.
Hjemmeværnets personel, der var antaget til
opgaven, har efterfølgende støttet forskellige
uddannelsesperioder (bl.a. skydeperiode ved
Hærens Basisuddannelse). Derudover har
personellet gennemført egen kompetenceudvikling frem til hjemsendelsen den 12.
december 2014. Hjemmeværnet har vist
evnen til at støtte ved denne type opgaver
og har opbygget værdifulde erfaringer. Det
oprindelige mål, at træningsteamet skulle
uddanne libyske soldater i Storbritannien,
blev igangsat. Det efterfølgende opstillede

1

Beskrevet i “Programme for military bilateral co-operation between Georgian National Guard and The Danish Home Guard
2014”
www.hjv.dk
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mål, som blev defineret efter enheden var
opstillet, at Hjemmeværnet skulle støtte
hærens basisuddannelse, blev løst.
3I

Hjemtage,
Lessons
Identified og
Lessons Learned
Agribusiness
Development
Team.

Hjemmeværnet skal i forbindelse med hjemtagningen af
det bidrag til militær støtte
til civil genopbygning (Agribusiness Development
Team), der har været udsendt til Afghanistan i perioden september 2013 – marts
2014 gennemføre Lessons
Identified og Lessons Learned.

Opfyldt

Hjemmeværnets ”Agribusiness Development
Team” blev hjemtaget den 13. februar 2014.
Efterfølgende gennemførte holdet et
akklimatiserings- og reintegrationsforløb, som
blev afsluttet den 31. marts 2014.
Kapacitetsopbygningscentret har løbende i
forbindelse med udsendelsen gennemført
Lessons Identified og Lessons Learned. De
identificerede Lessons Identified og Lessons
Learned indarbejder Kapacitetsopbygningscentret i nuværende og kommende
planlægningsarbejder i forbindelse med
Hjemmeværnets bidrag til internationale
opgaver.
Den 28. maj 2014 fremsendte Hjemmeværnskommandoen et notat til Forsvarsministeriet vedr. ”Erfaringer fra Hjemmeværnets udsendelse af personelbidrag til
støtte for US National Guard udvikling af
landbrugssektoren i Helmandprovinsen”. I
dette notat har Hjemmeværnskommandoen
noteret en række erfaringer, der findes
relevante for evt. fremtidig opstilling, uddannelse og udsendelse af generiske udviklingshold.

4I

Styrke
Hjemmeværnets
internationale
støtte.

Jf. forsvarsforlig 2013-2017
skal Hjemmeværnets rolle i
forhold til at kunne støtte og
bistå Forsvaret i internationale opgaver styrkes. I
2014 har Hjemmeværnet
fokus på det internationale
samarbejde ved at gennemføre hovedaktiviteterne i
samarbejdsprogrammerne
for:
•

Estland

•

USA, US National Guard

•

De skandinaviske lande,
Norge og Sverige

Opfyldt

Hjemmeværnet har i rammen af samarbejdsaftalen og samarbejdsprogrammet med
Estonian Defence League gennemført 19
aktiviteter. Aktiviteterne omhandlede militær
kapacitetsopbygning, organisationsudvikling,
skolesamarbejde, cyber defence, øvelser
samt øvrige aktiviteter som chefmøder.
Alle aktiviteter er gennemført. Der er
tilkendegivet tilfredshed med programmet på
bilaterale relationsmøder.
Hjemmeværnet har i rammen af samarbejdsaftalen og samarbejdsprogrammet med US
National Guard gennemført 23 aktiviteter.
Aktiviteterne omhandlede militær enkeltmandsuddannelse, organisationsudvikling,
skolesamarbejde, cyber defence, øvelser
samt øvrige aktiviteter som chefbesøg.
Alle aktiviteter er gennemført. Der er
tilkendegivet tilfredshed med programmet på
bilaterale relationsmøder.
Hjemmeværnet har et omfattende
udvekslingsprogram på distrikts-, region- og
skoleniveau. Både det norske og svenske
Hjemmeværn er omfattet af programmet.
Aktiviteterne omhandlede militær enkeltmandsuddannelse, skolesamarbejde, øvelser
samt øvrige aktiviteter som chefbesøg.
Alle aktiviteter er gennemført. Der er

www.hjv.dk
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tilkendegivet tilfredshed med programmet på
bilaterale relationsmøder.
Kommunikation
Mål

Resultatkrav

Opnået
resultat

Supplerende forklaring

1K

Rekruttere flere
frivillige
medlemmer med
værnsuddannelse

Målrettet hverveaktivitet skal
sikre, at rekrutteringen af
personel med værnsuddannelse udgør minimum 35 %
af de nye kontrakter2.

Opfyldt

Af Hjemmeværnets samlede rekruttering
udgør andelen af personel med
værnsuddannelse 42,5 %, hvilket svarer til
121,4 % af minimum målopfyldelseskravet.

2K

Rekruttere flere
kvindelige
medlemmer

Hjemmeværnet vil være en
mangfoldig organisation og
vil derfor have flere kvinder i
den frivillige struktur. Minimum 18 % af nye medlemmer skal udgøres af kvinder.

Opfyldt

Af Hjemmeværnets samlede rekruttering
udgør andelen af kvinder 19,8 % hvilket
svarer til 110 % af minimum målopfyldelseskravet.

3K

Rekruttering

Det er målet at nedbringe
gennemsnitsalderen i Hjemmeværnet, hvorfor der fokuseres på at rekruttere 1.000
nye medlemmer i aldersgruppen 18-32 år.

Delvist
opfyldt

Af Hjemmeværnets samlede rekruttering
udgør andelen af 18-32 årige 920 personer i
alt. Dette er en opfyldelsesgrad på 92 %.
Kriteriet for delvist opfyldt er mellem 900 og
999 personer i målgruppen.
Trods Hjemmeværnets fortsatte ønske om
rekruttering fra denne aldergruppe, har det
ikke har været muligt at tiltrække et relativt
tilstrækkeligt antal ansøgere. Hjemmeværnet
vil fortsat have fokus på denne målgruppe.

2

4K

Bidrager til
sikkerhed og
tryghed i
Danmark

Minimum 70 % af befolkningen mener, at Hjemmeværnets frivillige soldater bidrager til at skabe sikkerhed og
tryghed i Danmark.

Opfyldt

80 % af danskerne mener, at Hjemmeværnet
i høj grad eller nogen grad bidrager til at
skabe sikkerhed og tryghed i Danmark i hht.
Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
(SFI) årlige undersøgelse af befolkningens
holdning til Hjemmeværnet for 2014.

5K

Tillid til Hjemmeværnets
opgaveløsning

Minimum 70 % af befolkningen har tillid eller stor tillid
til, at Hjemmeværnet kan
løse sine opgaver.

Opfyldt

83 % af danskerne har tillid eller stor tillid til,
at Hjemmeværnet kan løse sine opgaver i
hht. Det Nationale Forskningscenter for
Velfærd (SFI) årlige undersøgelse af
befolkningens holdning til Hjemmeværnet for
2014.

Afhængig af øvrig struktur (reduktion af værnepligtige).
www.hjv.dk
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Udviklende virksomhed
Opnået
resultat

Supplerende forklaring

Mål

Resultatkrav

1U

Flere kvinder på
ledelsesniveau.

Stigningen af kvinder i den
aktive struktur skal afspejles
på ledelsesniveauet. Andelen
af kvinder der har gennemført den almene befalingsmandsuddannelse skal øges.
Den samlede gennemførelse
skal bestå af mindst 15 %
kvinder.

Opfyldt

15,5 % af deltagerne på Hjemmeværnets
Almene Befalingsmandskursus var i 2014
kvinder, svarende til 32 personer i alt.
Dette svarer til 103 % af minimum målopfyldelseskravet.

2U

Styrke veteranområdet

Hjemmeværnet vil i 2014 i
tæt samarbejde med veterancentret arbejde for at
tilbyde vore veteraner støtte i
forbindelse med rehabilitering. Fokus vil især være på
besættelse af de praktikpladser, Hjemmeværnets
myndigheder har tilbudt at
stille til rådighed for veterancentret. Hjemmeværnet kan
stille 15 praktik pladser til
rådighed.

Opfyldt

Hjemmeværnet har tilbudt Veterancentret at
kunne opstille 25 praktikpladser for veteraner
ved underlagte myndigheder geografisk
fordelt i hele landet.
Dette svarer til 167 % af målopfyldelseskravet.

3U

Prioritere
udviklingssamtaler

Der skal ved udgangen af
året være afholdt udviklingssamtaler med minimum
95 % af de fastansatte. Målingen gennemføres for personel ansat/udført funktion i
samme stilling minimum seks
måneder.

Ikke
opfyldt

Resultatet for 2014 viser, at Hjemmeværnet
fortsat ikke har formået at indfri forventningerne til området. Dette er sket på trods af
en forstærket indsats og fokus på området
fra ledelsens side.
Samlet for Hjemmeværnet kan det konstateres, at kun ca. 63 % af medarbejderne har
en gyldig udviklingskontrakt, hvilket svarer til
niveauet for både 2012 og 2013.
Hjemmeværnskommandoen vil gå i dialog
med Forsvarsministeriets Personalestyrelse
om forbedring af målopfyldelsen.

4U

Sundhed og
trivsel.

www.hjv.dk

Det gennemsnitlige korttidssygefravær blandt Hjemmeværnets fastansatte medarbejdere må maksimalt være
6 arbejdsdage.

Opfyldt

Det samlede gennemsnitlige korttidssygefravær i Hjemmeværnet er på 4,9 dage for
2014.
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5U

6U

Implementering
af forsvarsforlig

Anvendelse af
LEAN

Hjemmeværnet har udarbejdet en implementeringsplan
for forligsprojekterne. Følgende milepæle skal gennemføres i 2014:
• Hjemmeværnet har opstillet en kapacitetsopbygningsenhed.
• Totalforsvarsregion FYN,
Syd- og Sønderjylland og
Totalforsvarsregion Nordog Midtjylland er sammenlagt.

Ikke
opfyldt

Hjemmeværnet anvender
LEAN konceptet i højere grad
og gennemfører minimum to
projekter med LEAN som et
integreret værktøj.

Ikke
opfyldt

Hjemmeværnet har ikke opnået de anførte
milepæle, idet der udestår godkendelse af
implemeteringsplanen som følge af den
gennemførte budgetanalyse af
Hjemmeværnets virksomhed og organisering.
Hjemmeværnet har opstillet en
forligsimplementeringsorganisation samt
iværksat mest mulig planlægning, således at
egentlig implementering kan iværksættes så
hurtigt som muligt, når grundlaget – i form af
en godkendt forligsimplementeringsplan –
foreligger.
Det har ikke været muligt for Hjemmeværnet
at indfri ambitionerne på LEAN-området.
Hjemmeværnet har således i 2014 med udgangspunkt i den ”Koncernfælles LEANstrategi” anvendt ressourcer på at udarbejde
”Hjemmeværnets LEAN-strategi”. Denne
LEAN-strategi blev godkendt af chefen for
Hjemmeværnet i februar 2015.
LEAN-værktøjerne har dog fundet anvendelse ifm. flere udviklingsprocesser ved Hjemmeværnet i 2014. Disse tiltag lever dog ikke
op til de formelle krav, der stilles for, at de
kan betegnes som reelle LEAN-projekter. Det
er Hjemmeværnets ambition, at den
godkendte LEAN-strategi skal danne grundlag for en øget indsats på LEAN-området i
fremtiden.

7U

Udvikle krav
vedr.
Hjemmeværnets
beredskab

Hjemmeværnet udvikler resultatkrav for Hjemmeværnets beredskab (opstilling af
operative kapaciteter) til
brug for resultatkontrakt
2015.

Opfyldt

Hjemmeværnet har som en del af
implementering af den nye
virksomhedsmodel opnået en forbedret evne
til at beskrive og dokumentere
Hjemmeværnets beredskab.

Tabel 2.1.2. Sammenhæng mellem formål/produkt på Finanslov for finansåret 2014
og Hjemmeværnets resultatkontrakt for 2014. Ressourceforbrug på formål/produkt.
Resultatkrav
Opfyldt

Delvist
opfyldt

Ikke
opfyldt

Formål/Produkt

Årsværk

Antal

Mio. kr.

Antal

Mio. kr.

Antal

www.hjv.dk

Omkostninger

Antal

Antal
Opretholdelse af indsættelsesevne
8
(8N, 4I, 1K, 2K, 3K, 4K, 5K, 1U)
Operative indsættelser
10
(1N, 2N, 3N, 4N, 5N, 6N, 7N, 1I, 2I, 3I)
Generel ledelse og administration
6
(2U, 3U, 4U, 5U, 6U, 7U)
Hjemmeværnet i alt
24
Note: Der er foretaget afrunding på første decimal.

Indtægter

6

1

1

0,5

411,4

523

9

0

1

0,0

6,5

8

3

0

3

0,0

57,1

73

18

1

5

0,5

475,0

604
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2.2 Resultatet af Hjemmeværnets bestræbelser på at
opbygge og levere et nationalt
beredskab i 2014
Hjemmeværnsledelsen har opsat tre fokusområder for al virksomhed i Hjemmeværnet:
• Kvalitet i opgaveløsningen som et udtryk for
hvor godt Hjemmeværnet løser sin opgave.
• Effektiv struktur som en målsætning for, at
Hjemmeværnet skal løse sin opgave så ressourcebevidst som muligt.
• Internationalt samarbejde er en målsætning
om, at Hjemmeværnets kapaciteter øger sine evner til at kunne virke i en international
ramme.
Fokusområderne skal afspejles i de tre primære
aktivitetsgrupper inden for Hjemmeværnets
hovedopgave; at levere beredskab.
Fokusområderne vil blive anvendt som analyseværktøjer i de tre delanalyser inden for områderne:
•
•
•

Opstilling (2.2.1)
Uddannelse og (2.2.2)
Indsættelse (2.2.3)

Hjemmeværnet er styrkeproducerende. Derfor
er de beredskabsopbyggende (opstilling og uddannelse) aktiviteter afgørende i et styringsmæssigt perspektiv. Det er disse aktiviteter, som
Hjemmeværnet har direkte indflydelse på. Effekten af Hjemmeværnet måles på den leverede
støtte til Forsvaret og samfundets samlede beredskab (indsættelser) og befolkningens opbakning til Hjemmeværnet.

2.2.1 Opstilling
Baggrund:
Opstilling omfatter indsats inden for ekstern
rekruttering, fastholdelse samt intern rekruttering af nyt nøglepersonel. Tillige kommer også
indsats inden for organisationstilpasninger og –
vedligeholdelse. En af udfordring er at skabe
balance mellem struktur og bemandingsgrad.
Opstilling omfatter ligeledes opstilling af nye
kapaciteter, eksempelvis nye flykapacitet. Målet
med ”opstilling” er, at Hjemmeværnets organisation kan matche de forventede behov, som
Forsvaret og det øvrige samfund stiller til
Hjemmeværnet.

www.hjv.dk

Økonomi:
Som det fremgår af afsnit 1.5. anvendte Hjemmeværnet i 2014 netto 410,9 mio.kr i forbindelse med den løbende opretholdelse af Hjemmeværnets indsættelsesevne. Heraf blev der anvendt netto 274,0 mio.kr. til opstilling af enheder og operativ planlægning. Heri indgår udgifter i forbindelse med udviklingen af kapaciteter
til støtte for Forsvaret samt væsentlige dele af
Hjemmeværnets beredskabsforpligtelse. Beløbet
er marginalt forøget i forhold til 2013.
Analyse:
Rekruttering:
Hjemmeværnets rekrutteringsindsats har i 2014
været fokuseret mod at opnå en bedre rekruttering blandt personer med forudgående miliæruddannelse fra et af de tre værn, samt at opnå
et større indtag af kvinder. Endelig har det været målet at nedbringe den gennemsnitlige alder
i den aktive styrke ved at fokusere indtaget på
aldersgruppen 18-32 årige.
I f.t. kvinder og personer med militær baggrund
fra et af de tre værn har Hjemmeværnet opnået
gode resultater. Hjemmeværnet opnår den største effekt i f.t. organisationsvedligeholdelse
gennem rekruttering blandt personer med en
forudgående værnsuddannelse, da dette er
mindre ressourcekrævende og samtidigt antages
at give et kvalitativt løft af kompetenceniveauet i
organisationen. Personer med militær baggrund
vil hurtigere kunne indgå i Hjemmeværnets operative kapaciteter. Dette understøtter tillige
Hjemmeværnsledelsens fokusområde om større
kvalitet i opgaveløsningen ved en større indlæringsdybde. Det reducerede værnepligtindtag,
sammen med Forsvarets løbende behov for at
rekruttere til fastansættelse ud af samme gruppe, vil betyde, at der fortsat og måske i større
omfang, er brug for Hjemmeværnets egen lovpligtige uddannelse af nytilgået personel uden
forudgående militær uddannelse. I tidligere år
har det kun været cirka halvdelen af bruttoindtaget af personer uden værnsuddannelse, der
har gennemført den lovpligtige uddannelse inden for tre år. Dette vil blive et fokusområde i
fremtiden. Fastholdelse og foryngelse af Hjemmeværnets medlemmer vil i de kommende år
være en prioriteret opgave. Kun hvis der skabes
en passende balance mellem fastholdelse af
aktive, rekruttering af personer med en militær
baggrund samt frivillige med Hjemmeværnets
egen uddannelse, vil operative volumen ikke
blive påvirket markant. Det er afgørende for, at
Hjemmeværnets evne til at løse sine opgaver
opretholdes.
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Tabel 2.2.1.A. Rekrutteringstal for 2014
sammenlignet med 2013.

Tabel 2.2.1.B. Antal aktive i Hjemmeværnet.

Opstilling af Hjemmeværnets flykapacitet:
Med baggrund i blandt andet Aftale på forsvarsområdet 2013-2017 af 30. november 2012 med
tillægsaftaler af 11. marts 2013 og 10. april
2014 blev der i 2014 truffet politisk beslutning
om at anskaffe to fly til Hjemmeværnet. Flyenes
opgavekompleks og udrustning bygger på en
analyse, der er gennemført bl.a. med baggrund i
dialog med Hjemmeværnets militære og civile
partnere. Flykapaciteten er opstillet under en
nyoprettet eskadrille i Flyverhjemmeværnet.
Flyverhjemmeværnet har indledt en målrettet
hverve- og rekrutteringsindsats m.h.p. at hverve
medlemmer med særlige kompetencer, således
at der opnås en mere effektiv opstillingsproces.
Ligeledes har Flyverhjemmeværnet indledt gennemførelse af uddannelsesprogrammer for de
forskellige funktioner i eskadrillen med henblik
på, at kapaciteten er operativ i 2016.
Flyene modtages i foråret 2015. Flyene er primært tænkt anvendt i national ramme, men
indeholder potentiale til udvikling af opgavekomplekset bl.a. i Arktis.
Opstilling af kapacitetsopbygningsenheden:
Arbejdet med opstillingen af Hjemmeværnets
kapacitetsopbygningsenhed er videreført i 2014
som et forligsimplementeringsprojekt i Hjemmeværnet. Etablering af en enhed til varetagelse af
Hjemmeværnets opgaver med relation til kapacitetsopbygning og internationale bidrag øger og
effektiviserer Hjemmeværnets evne til at udwww.hjv.dk

danne og opstille enkeltpersoner og enheder
(både ansatte, aktive frivillige og reservepersonel), der kan udsendes til bl.a. støtte for Forsvarets opgaveløsning. Kapacitetsopbygningsenheden fungerer i dag og er ansvarlig for at gennemføre størsteparten af Hjemmeværnets internationale projekter. Gennem etableringen af
strukturerede uddannelser f.s.v.a. kapacitetsopbygning i relation til internationale opgaver vil
Hjemmeværnet reducere forberedelsestiden for
udsendelsesbidrag og dermed i højere grad være parat til at understøtte Forsvarsministeriets
internationale engagement.
Vurdering:
Samlet set er det vurderingen, at indsatsen for
at styrke rekruttering, fastholdelse og udvikling
af nye kapaciteter understøtter Hjemmeværnsledelsens fokus på at sikre en fortsat høj kvalitet
i opgaveløsningen og en effektiv struktur.
Rekruttering af personer med værnsuddannelse
sikrer en mere effektiv og fokuseret produktion
og drift. Det vurderes dog, at der over tid fortsat
skal satses betydelige ressourcer på rekruttering
af personel uden værnsbaggrund grundet ændringerne i Forsvarets værnepligtsindtag. Generel rekruttering af personel uden militær baggrund vurderes således fortsat at være nødvendighed for at sikre Hjemmeværnets kapaciteter.
Denne rekrutteringsindsats skal understøttes af
målrettede fastholdelsestiltag. Dermed er det
Hjemmeværnets vurdering, at organisationen vil
stå robust og forberedt til fremtidige og mere
komplekse og omfattende opgaver. Hjemmeværnet vil foretage en gennemgang af nuværende kapaciteter m.h.p. at vurdere, om disse
møder Forsvarets og samfundets behov. Det er
ligeledes Hjemmeværnets vurdering, at organisationens kapaciteter kan udgøre et ressourcemæssigt effektivt supplement til Forsvarets kapaciteter til den nationale opgaveløsning. Her er
de nye flyvende enheder et godt eksempel.
Delkonklusion opstilling:
Den primære aktivitetsgruppe benævnt ”opstilling” er det ene hovedområde inden for Hjemmeværnets beredskabsopbyggende aktiviteter
med henblik på at skabe den struktur, der skal
uddannes til. Den forbundne ressourceallokering
er på et passende niveau. Det kan konkluderes,
at der også i 2015 skal være fokus på at optimere dette aktivitetsområde, idet der fortsat er
områder, der kan gøres mere effektive. Kvalitativt skal aktivstyrken fastholdes, og om muligt
forøges. I 2015 forventes det ligeledes, at der vil
blive opstillet nye kapaciteter inden for såvel
landbaserede som maritime kapaciteter. Det er
dog væsentligt, at Hjemmeværnet altid holder
for øje, at det er en frivillig militær organisation,
og at dette stiller særlige krav til de rammevilkår, som tilbydes de frivillige soldater.
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Det er en målsætning for Hjemmeværnet at
bevare det nuværende styrketal i den aktive
struktur i størrelsesordenen knap 15.000 i 2015.
Hjemmeværnet skal have en vis volumen for at
kunne levere det forventede beredskab. Fastholdelse af styrketallet kan ske på flere måder:
Ved et passende højt rekrutteringstal således at
afgangstallet matches, ved at forbedre fastholdelse eller ved en kombination af begge. Hjemmeværnet skal fortsat fokusere på at rekruttere i
målgruppen 18-32 år for at nedbringe gennemsnitsalderen i den aktive struktur, men fastholdelse er den mest hensigtsmæssige vej til at
bibeholde Hjemmeværnets nuværende antal
aktive. På sigt skulle den aktive styrke gerne
begynde at stige fra 2016.
Opbygning af en kapacitetsopbygningsenhed
betyder en institutionel forankring af
Hjemmeværnets internationale engagement.
Den målrettede indsats i Hjemmeværnet med
bl.a. kompetenceregistret har synliggjort et potentiale for Hjemmeværnet ved støtte til sikkerhedssektorreformer. Potentialet ligger i anvendelsen af de, blandt Hjemmeværnets frivillige og
personel af reserven, eksisterende civile kompetencer. Denne udvikling skal ligeledes styrkes i
2015 og årene frem.
På baggrund af de opnåede resultater inden for
opstilling af flykapaciteten og kapacitetsopbygningsenheden, samt resultatopnåelsen af
Hjemmeværnets samlede rekrutterings- og fastholdelsesindsats vurderes området tilfredsstillende. Samlet set er Hjemmeværnets samlede
udbud af kapaciteter numerisk øget, hvilket
giver Hjemmeværnet en bredere anvendelighed
fremadrettet.

Økonomi:
Som det fremgår af afsnit 1.5. anvendte Hjemmeværnet i 2014 netto 410,9 mio.kr. i forbindelse med den løbende opretholdelse af Hjemmeværnets indsættelsesevne. Heraf blev der anvendt netto 117,8 mio.kr. til Hjemmeværnets
uddannelses- og øvelsesvirksomhed. Beløbet er i
samme størrelsesorden som i 2013.
Analyse:
Mandtimer brugt på aktiviteter i Hjemmeværnet:
Hjemmeværnet kan konstatere, at der i 2014 er
sket en stigning på 25 % i støtten til Forsvaret
samt en stigning på 1 % i anvendte mandtimer
på uddannelse herunder øvelser i Hjemmeværnet. Tendensen peger således på, at Hjemmeværnets frivillige soldater i markant større grad
bruger den tid, som de stiller til rådighed for
Hjemmeværnet på relevante aktiviteter, der har
et direkte eller indirekte uddannelsesmæssigt
afkast. Det kan også konstateres, at der er en
forventet stigning på mandtimer anvendt til
administration i Hjemmeværnet, idet flere aktiviteter kræver flere planlægnings- og tilrettelægningsaktiviteter. Samlet set er alle Hjemmeværnets beredskabsopbyggende aktiviteter steget
med 2 % fra 2013 til 2014. Hjemmeværnet anvender nu mere end 2,2 mio. mandtimer på at
skabe forudsætningerne for såvel beredskab
som succesfulde indsættelser.
Tabel 2.2.2.A. Timeforbruget på beredskabsopbyggende aktiviteter i Hjemmeværnet i 2014

2.2.2. Uddannelse
Baggrund:
Hjemmeværnet er primært en styrkeproducerende beredskabsorganisation. Dette indebærer,
at uddannelsesområdet er det største primære
aktivitetsområde. Det er også det område, der
har den største ressourceallokering. Hjemmeværnets aktiviteter drejer sig om at sikre, at
Hjemmeværnets kapaciteter møder de tilsigtede
hensigter, der er formuleret ifm. opstillingen.
Hjemmeværnsledelsen har i de seneste år haft
en erklæret målsætning om, at der skal ske et
kvalitativt løft af Hjemmeværnets samlede militære opgaveløsning. Dette skal ske gennem
mere og bedre uddannelse. Uddannelse i Hjemmeværnet fordeler sig på enkeltmandsuddannelse, enhedsuddannelse og egentlig øvelsesvirksomhed.
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Note: Området ”Andet” dækker over ikke specificerede
aktiviteter fra tidsregistreringssystemet f.eks. uddannelse,
indsættelse eller mødevirksomhed mm.

Som støtte til Hjemmeværnsledelsens fokusområde om en mere effektiv struktur og en højere
kvalitet har det også været en ambition, at
Hjemmeværnets ”egne” aktiviteter i højere grad
skal fokusere på opgaveløsningen, herunder at
levere beredskab. Hjemmeværnet vurderer endvidere, at Hjemmeværnets enheder også opnår
en væsentlig uddannelsesmæssig gevinst ved at
støtte Forsvarets uddannelser, særligt Forsvarets øvelsesvirksomhed.
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Tabel 2.2.2.B. Sammenhængen mellem
støtte til Forsvaret og Hjemmeværnets
"egne" uddannelsesaktiviteter.

En stigning i uddannelsesaktiviteter i en frivillig
organisation peger på et løft i kvaliteten af de
tilbudte aktiviteter. Det ligger som en grundpræmis for en frivillighedsbaseret organisation,
at motivation skabes af kvalitet i de tilbudte
aktiviteter. Hjemmeværnet kan samtidig konstatere, at der sker en større samordning af aktiviteter på tværs af myndighedsgrænser for at
opnå større uddannelsesmæssig effekt af de
enkelte aktiviteter. Sådanne effektiviseringsmæssige tiltag vil Hjemmeværnsledelsen fortsat
have fokus på, og det skal Hjemmeværnets
myndigheder i endnu højere grad gøre brug af
og planlægge for. Hjemmeværnets myndigheder
skal udnytte aktiviteter i Forsvarets regi, hvis de
er relevante for Hjemmeværnets kapaciteter.
Det er fortsat en målsætning for Hjemmeværnet, at de frivillige skal bruge deres tid på beredskabsopbyggende aktiviteter, herunder opstilling og uddannelse, med en netop tilstrækkelig associeret administration.
Flere kvinder på ledelsesniveau:
Hjemmeværnet ønsker en større diversitet
blandt sine medlemmer på alle niveauer og i alle
funktioner i takt med, at spektret af operative
opgaver for Hjemmeværnet bliver bredere, og
dermed stiller større krav til netop den rigtige
styrke til den rigtige opgave. Hjemmeværnet
ønsker tillige at tilnærme sig samfundets demografiske sammensætning. Derfor har Hjemmeværnet gjort en målrettet indsats for at få flere
kvinder til at indtræde i befalingsmands- og
officersstrukturen. Indgangsportalen til dette er
gennemførelse af Alment Befalingsmandskursus.
Det er derfor vigtigt for Hjemmeværnet, at andelen af kvinder på Alment Befalingsmandskursus i 2014 er over 15 %. Det er målet, at denne
positive tendens skal fortsætte i 2015.
Internationale aktiviteter:
Hjemmeværnet har i 2014 gennemført en række
uddannelsesaktiviteter med internationale partnere. Der er formelle samarbejdsprogrammer
med de to andre skandinaviske hjemmeværn,
www.hjv.dk

National Guard i USA og Estland. De øvrige baltiske lande vil være med fra 2015.
Det er aktiviteter, som Hjemmeværnet i stigende grad vil deltage i; specielt i Baltikum, på
grund af Forsvarets øgede øvelsesaktiviteter i
rammen af NATO initiativerne. Forudsætningen
for deltagelse i sådanne aktiviteter er, at der
skal være et uddannelsesmæssigt afkast, som
Hjemmeværnet ikke kan opnå ved at gennemføre en tilsvarende øvelse i Danmark. Særligt fordi
deltagelse i udenlandske aktiviteter naturligt er
mere ressourcekrævende.
Hjemmeværnet er i Aftale på forsvarsområdet
2013-2017 af 30. november 2012 med tillægsaftaler af 11. marts 2013 og 10. april 2014 pålagt
at styrke sin rolle i at kunne støtte og bistå Forsvarets internationale opgaver. Gennem samtræning med Forsvaret og udenlandske enheder,
på aktiviteter i og uden for Danmarks grænser,
er det hensigten at opnå denne målsætning. De
sidste tre års samtræning med bl.a. amerikanske
enheder i Danmark og på amerikanske totalforsvarsøvelser i South Dakota har betydet, at
Hjemmeværnet i dag har en betydelig del af den
aktive styrke, der kender til den friktion, som
indsættelser i multinationale rammer medfører,
men vigtigst, at de kender til, hvorledes friktionen mindskes, og opgaven løses.
Hjemmeværnet har i de seneste tre år brugt
samarbejdsprogrammet med US National Guard
til at løfte uddannelsesniveauet ved de berørte
myndigheder generelt, fordi der skal gennemføres meget omfattende forudgående træning for
at blive udtaget til internationale aktiviteter.
Samtidig kan Hjemmeværnet konstatere, at der
er væsentlige rekrutteringsmæssige og motivationsmæssige effekter ved muligheden for at
kunne komme på sådanne øvelser. Ikke mindst i
forhold til rekruttering af personer med værnsuddannelse ses denne positive effekt.
Endelig giver Hjemmeværnets øgede internationalisering også adgang til at kunne nyttiggøre
organisationens internationale samarbejdspartneres store vidensdatabaser i f. m. udvikling af
Hjemmeværnets kapaciteter.
Vurdering:
Samlet set vurderes udviklingen på uddannelsesområdet som meget positiv. Det har været
en langsigtet strategi at få løftet uddannelsesniveauet i Hjemmeværnet gennem mere og bedre
uddannelse samt at få flere kvinder til at deltage
i uddannelserne. Hjemmeværnsledelsen har
igennem de seneste fire år løbende iværksat
initiativer, der styrker denne udvikling. Det har
været en målsætning for Hjemmeværnet at
skærpe den militære profil på den enkelte soldat
og på Hjemmeværnets enheder. Målet er, at
Hjemmeværnets kapaciteter skal være relevante
og vedkommende for vores samarbejdspartnere
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i et bredere opgavespektrum. Det er Hjemmeværnsledelsens vurdering, at særligt flere kvindelige førere vil kunne facilitere denne udvikling
samtidig med, at de kan være rollemodeller for
andre kvinder.
Det er særligt glædeligt for Hjemmeværnsledelsen, at udviklingen i uddannelsesaktiviteterne
ledsages af en øget støtte til Forsvaret. Det peger på, at Hjemmeværnets vigtigste samarbejdspartner, Forsvaret, anerkender denne indsats. Dette sker tillige samtidig med, at det internationale samarbejde er blevet styrket i 2014.
Hjemmeværnet vurderer, at der i fremtiden vil
være en øget kompleksitet og dermed skærpelse af de uddannelsesmæssige krav til Hjemmeværnet. Hjemmeværnet vurderer, at man vil få
behov for at kigge på de rammevilkår, som de
frivillige tilbydes for at gennemføre uddannelse
af længere varighed. Hjemmeværnet vil derfor i
2015 indlede analyser af de generelle og specifikke krav, der stilles til den enkelte frivillige
soldat og til enheder i forhold til en given operativ opgave.
Delkonklusion uddannelse:
Den primære aktivitetsgruppe benævnt ”uddannelse” er det største og vigtigste hovedområde
inden for Hjemmeværnets beredskabsopbyggende aktiviteter, nemlig at tilføre den opstillede
struktur kompetencer. Dette område har klart
den største ressourceallokering, hvilket anses
som passende. Metoden til at hæve aktivitetsniveauet på de rigtige parametre er ved at løfte
kvaliteten af aktiviteterne. Det kan konkluderes,
at fokuserede centrale tiltag har en positiv effekt, hvis de understøttes af de rette initiativer
ude i strukturen.
Hjemmeværnet skal i 2015 fortsætte sit internationale engagement, fordi der både er direkte
uddannelsesmæssige effekter for deltagerne,
men også en del afledte positive konsekvenser
for den samlede organisation i det muligheden
for at kunne komme på internationale øvelser
virker stærkt motiverende for den frivillige aktive
styrke i Hjemmeværnet.
På baggrund af de opnåede resultater inden for
uddannelse konkluderer Hjemmeværnet, at
resultatopnåelsen er meget tilfredsstillende.
Fremhæves skal det forhold, at Hjemmeværnet
går ud af 2014 med en stigning i aktivitetsniveauet uden en forøgelse af udgifterne. Der er
således opnået en mere effektiv drift af uddannelsesaktiviteterne.

www.hjv.dk

2.2.3 Indsættelse
Baggrund:
Hjemmeværnets indsættelser er lig med Hjemmeværnets synlighed i samfundet. Indsættelser
fordeler sig generelt inden for to typer af opgaver. Uvarslede indsættelser til støtte for samfundets samlede beredskab, og varslede indsættelser til støtte for samfundets samlede beredskab eller til støtte for uddannelse, primært ved
Forsvaret.
Hjemmeværnet er ikke styrkeindsættende, men
samarbejdet med særligt Politiet og beredskabet
er efterhånden så velreguleret, at der på lokalt
niveau sker en del indsættelser af Hjemmeværnets frivillige soldater indsat af Hjemmeværnets
myndighedsstruktur, men på mandat af Forsvaret eller under Politiets ledelse. Opgaveløsning
inden for denne primære aktivitetsgruppe har
direkte relation til § 1 i Lov om Hjemmeværnet:
” Hjemmeværnet deltager som en del af det
militære forsvar i løsningen af de opgaver, der
påhviler hæren, søværnet og flyvevåbnet, herunder opgaver, der støtter myndigheder i disses
opgavevaretagelse”.
Økonomi:
Som det fremgår af afsnit 1.5. anvendte Hjemmeværnet i 2014 netto 6,5 mio.kr. i forbindelse
med operative indsættelser Beløbet er i samme
størrelsesorden som i 2013. Beløbet er begrænset, da det jo er frivillige ulønnede soldater, som
indsættes.
Analyse:
Flere mandtimer:
Hjemmeværnet har i 2014 oplevet en stigning i
den samlede støtte til Forsvaret og samfundets
samlede beredskab på 10 %. Bag tallet ligger
der en markant fremgang i støtten til Forsvaret
på 25 %, mens støtten til Politiet har et mindre
fald på 4 %. (Se figur 1.5.1).
Som tidligere beskrevet har Hjemmeværnsledelsen haft en strategi om skærpelse af den militære profil. Målet er, at Forsvaret skal anse Hjemmeværnet som en attraktiv samarbejdspartner,
der udgør et naturligt tilvalg for Forsvaret i deres virksomhed. En stigning i støtten på 25 %
fra 2013 til 2014, og en samlet stigning på 55 %
siden 2011, peger på, at effekten af denne langsigtede strategi er markant. En nærmere analyse af støtten til Forsvaret viser, at det særligt er
støtte til Hærens og Flyvevåbnets uddannelsesvirksomhed samt støtte til Søværnets myndighedsudøvelse til havs, der har forårsaget udviklingen. En nærmere analyse af tallene for støtten til Politiet viser, at Hjemmeværnet løser 98,7
% af samtlige opgaver for Politiet tilfredsstillende, herunder er samtlige 334 uvarslede indsæt-
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telser til støtte for Politiet i 2014 løst tilfredsstillende. Af de resterende 798 varslede indsættelser til støtte for Politiet er 783 anmodninger
blevet løst tilfredsstillende. At støtten til Politiet i
2014 er faldet med 4 % overrasker ikke, men
skal ses i lyset af, at Danmark ikke oplevede
samme omfang af storme som i 2013 (Bodil og
Allan), ligesom Danmark ikke var vært ved store
ekstraordinære begivenheder som EU Formandskab, COP15, VM i cykling og lignende.
Figur 2.2.3.A. Fordelingen af leverede opgavetyper til støtte for Politiet i 2014.

Tabel 2.2.3.B. Geografisk fordeling af rekvisitioner.
Distrikt

Rekvisitioner

Det Bornholmske Hjemmeværn

53

Hærhjemmeværnsdistrikt
København
Hærhjemmeværnsdistrikt
Københavns Vestegn
Hærhjemmeværnsdistrikt
Midt- og Vestsjælland
Hærhjemmeværnsdistrikt
Nordsjælland
Hærhjemmeværnsdistrikt
Sydsjælland og Lolland-Falster

116

Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn

130

Hærhjemmeværnsdistrikt
Syd- og Sønderjylland
Hærhjemmeværnsdistrikt
Sydøstjylland
Hærhjemmeværnsdistrikt
Midt- og Vestjylland
Hærhjemmeværnsdistrikt
Nordjylland
Hærhjemmeværnsdistrikt
Østjylland

28
27

34
75

275
104
117
67
96

I alt
1.122*
*Note: Antallet af rekvisitioner i REEVAPOL. Tallet stemmer
ikke helt overens med antallet af evaluerede indsættelser
(1.132), idet man kan slette aflyste rekvisitioner i ”visningsmodulet” i REEVAPOL, mens man i ”rapportmodulet” ikke
kan fjerne tilsvarende aktiviteter, hvis der er oprettet en
evaluering på denne.

Internationalt engagement:
Der skelnes mellem internationale aktiviteter der
understøtter den virksomhed, der er orienteret
mod de beredskabsopbyggende aktiviteter (uddannelse), og internationalt engagement der er
egentlig operativ opgaveløsning (indsættelse)
for eller sammen med Forsvaret.
Væsentligt er det at bemærke, at støtten til
Politiet primært er af taktisk karakter. Således
falder 77 % af støtten inden for opgavetyperne:
afspærring og adgangskontrol, humanitær eftersøgning, færdselsregulering og observation,
medens den resterende støtte primært er logistisk støtte til Politiets virksomhed.
Analysen af støtten til Politiet viser, at det særligt er Hjemmeværnets myndigheder uden for
Hovedstadsområdet, der støtter Politiet (se tabel
nedenfor). Det er historisk betinget og skyldes
bl.a. at Politiskolen ligger i København, hvor
eleverne anvendes som en del af uddannelsen.
Det skal nævnes, at Marinehjemmeværnet har
oplevet en stigning i indsættelserne til støtte for
Politiet i hovedstadsområdet. Hjemmeværnet vil
i 2015 søge at afdække dette forhold nærmere.

www.hjv.dk

Hjemmeværnet havde et landbrugsudviklingsbidrag i Helmandprovinsen. Bidraget ydede støtte
til civil genopbygning i perioden henover nytåret
2013- 2014. Det var et pilotprojekt, hvor nyttiggørelsen af civile kompetencer hos frivillige blev
afprøvet. Landbrugsudviklingsbidraget blev gennemført i samarbejde med US National Guard,
hvilket viste sig meget udbytterigt. Hjemmeværnets kompetenceregister var grundlaget for
landbrugsteamet, og registret blev i 2014 også
benyttet til at finde egnede hjemmeværnssoldater med de rette civile kompetencer til at besætte tre stillinger ved hovedkvarteret ved Resolute
Support Mission, Afghanistan, fra primo 2015.
Hjemmeværnet har i 2014 deltaget i militær
kapacitetsopbygning andre steder i verden, hvilket har været medvirkende til udviklingen af
Hjemmeværnets kapacitetsopbygningsenhed.
Kapacitetsopbygningsenheden var i 2014 ansvarlig for samarbejdet med den Georgiske Nationalgarde. Der er gennemført kursus- og mødeaktiviteter samt én materieldonation til støtte for
etablering af en skolestruktur i den Georgiske
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Nationalgarde. Hjemmeværnet har stillet et træningsteam og stabsofficerer i den danske kapacitetsopbygningsenhed til støtte for uddannelse
af libyske soldater i Storbritannien. Samarbejdet
med det estiske Hjemmeværn, Estonian Defence
League, går primært på aktiviteter mellem skolestrukturerne og nøglepersonellet.
Hjemmeværnet oplever generelt stor interesse
blandt medlemmer for at deltage i internationale
opgaver, og der har været eksempler på, at
muligheden for deltagelse i internationale opgaver har været en motivationsfaktor for unge
mennesker til at blive medlem af Hjemmeværnet.
Stigning i folkelig opbakning:
Hjemmeværnet har siden 2004 spurgt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning om
deres holdning til en række forhold omkring
Hjemmeværnet. Et centralt punkt i den årlige
holdningsundersøgelse er spørgsmålene om,
hvorvidt befolkningen har tillid til, at Hjemmeværnet kan løse sine opgaver, og hvorvidt
Hjemmeværnet skaber sikkerhed og tryghed i
Danmark. Baggrunden herfor er, at det af
Hjemmeværnslovens § 4 stk. 2 fremgår, at ”Den
kommitterede virker for et godt forhold mellem
Hjemmeværnet og befolkningen og fastsætter
bestemmelser for Hjemmeværnets informationsvirksomhed”. Som det fremgår af Socialforskningsinstituttets undersøgelse ”Holdning til
Hjemmeværnet” i 2014, mener 80 % af danskerne, at Hjemmeværnet i høj grad eller nogen
grad bidrager til at skabe sikkerhed og tryghed i
Danmark. Spørgsmålet er blevet stillet hvert år
siden 2008, hvor 67 % af danskerne svarede, at
Hjemmeværnet i høj eller nogen grad bidrager
til at skabe sikkerhed og tryghed i Danmark.
Med andre ord er andelen af danskere, der har
denne holdning, steget med 13 procentpoint på
seks år, hvor hovedparten af stigningen dog er
sket i perioden 2012-2014.
Figur 2.2.3.C.

En tilsvarende positiv udvikling ses i, at 83 % af
danskerne har tillid eller stor tillid til, at Hjemmeværnet kan løse sine opgaver.
www.hjv.dk

Figur 2.2.3.D.

I 2004 var tallet til sammenligning 63 %. Som
det fremgår af figuren nedenfor har stigningen
fra 2004 til i dag været forholdsvis jævnt fordelt
over årene.
Figur 2.2.3.E.

Vurdering:
Samlet set er det Hjemmeværnets vurdering, at
Hjemmeværnets prioritering af ressourcer til
beredskabsopbyggende aktiviteter, 2,2 mio.
mandtimer, giver udbytte i forhold til indsættelserne med en samlet fremgang på 10 % i støtte
til samfundet. Meningsfulde opgaver giver vilje
til en øget indsats. Den eksisterende balance
mellem beredskabsopbyggende aktiviteter og
egentlige indsættelser vurderes at være til stede
og skal søges fastholdt.
Hjemmeværnets øgede synlighed medfører stigende folkelig opbakning. Årsagerne er flere,
men det er klart, at måden, som Hjemmeværnets frivillige soldater optræder på under indsættelser og indsættelsernes samfundsmæssige
relevans, spiller en stor rolle.
Hjemmeværnets hovedopgave er at levere beredskab. Den yderste konsekvens af denne forpligtigelse er at stille op, når det gælder. Tallene
for Hjemmeværnets indsats taler sit eget entydige sprog. Hjemmeværnets kapaciteter er stadig relevante og efterspurgte.
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Hjemmeværnet vurderes i 2014 at have styrket
evnen til, at støtte Forsvarets internationale
aktiviteter. Potentialet ved Hjemmeværnets
kompetenceregister blev i 2014 tydeliggjort. Det
er et vigtigt værktøj til at danne overblik over de
frivillige soldaters civile uddannelser. Hjemmeværnets samarbejde med Estland er i 2014 udvidet. Det vurderes, at relationen til det estiske
hjemmeværn er styrket, og medvirker til at skabe en positiv effekt på andre samarbejdsfora,
herunder nordisk-baltisk samarbejde. Samarbejdet med den georgiske nationalgarde vurderes
at bidrage positivt til landets opbygning af et
NATO kompatibelt forsvar. Kapacitetsopbygning
af georgiske faciliteter og uddannelsesstruktur
vurderes at have en positiv effekt på Danmarks
overordnede samarbejde med Georgien.
Det vurderes, at Hjemmeværnets internationale
engagement er forankret i efterspørgsel fra bl.a.
Forsvaret og internationale samarbejdspartnere.
Frivillige soldaters militære færdigheder og civile
kompetencer er efterspurgt. Det konstateres, at
disse færdigheder og kompetencer i stigende
grad er blevet efterspurgt i 2014, og det vurderes, at denne udvikling i stingende grad vil fortsættes.
Delkonklusion indsættelse:
Den primære aktivitetsgruppe benævnt ”indsættelse” er at stille op, når Forsvaret eller samfundet kalder. Derfor skal dette område altid have
prioritet. Resultatopnåelsen for 2014 får Hjemmeværnet til at konkludere, at man på alle niveauer i organisationen følger denne prioritering.
Indsættelse er Hjemmeværnets billede ud ad til,
og dermed også det område, som organisationen i sidste ende måles på. Hjemmeværnet skal
også i 2015 fortsætte sit fokus på altid at imødekomme de relevante rekvisitioner, som Forsvaret og samfundet fremsætter, men det skal
altid ske i behørig balance med uddannelse.
Sker dette ikke, vil Hjemmeværnet udleve sig
selv over tid. Samtidig skal Hjemmeværnet altid
have frivillighedens særlige vilkår for øje.
På baggrund af de opnåede resultater inden for
indsættelse konkluderer Hjemmeværnet, at
resultatopnåelsen er meget tilfredsstillende. Her
skal særligt fremhæves det forhold, at Hjemmeværnet efterkommer mere end 98 % af de
fremsendte anmodninger om støtte fra Forsvaret
og Politiet.
Hjemmeværnet vil fortsat kunne bidrage til international opgaveløsning med afsæt i de traditionelle kerneopgaver for Hjemmeværnets enheder. Her tænkes primært på de tidligere løste
bevogtningsopgaver ved KFOR og ISAF.
www.hjv.dk

Hjemmeværnet har gennem erfaringer med
indsatser i 2014 styrket evnen til at kunne støtte
Forsvaret m.fl. med situationsbestemte afgivelser. Konkret kan nævnes indsættelse af enkeltpersoner til specifikke stillinger, specialiserede
bidrag til militær kapacitetsopbygning og militær
støtte til civil genopbygning.

2.3 Øvrige forhold af væsentlig betydning for 2014
Implementering af aftale på forsvarsområdet
2013-2017 af 30. november 2012 med tillægsaftaler af 11. marts 2013 og 10. april 2014:
Hjemmeværnets forligsimplementering har i
2014 på en lang række områder været afventende med baggrund i den igangværende budgetanalyse af Hjemmeværnet. Det gælder specielt i relation til strukturprojekterne for den
ansatte struktur, men også inden for områder
som eksempelvis information og rekruttering
samt ydelser til frivillige. Den fortsatte usikkerhed for såvel den fastansatte som frivillige struktur har medført en vis tilbageholdenhed i forhold
incitament for planlægning og deltagelse i aktiviteter. Udviklingen på dette område vil afhænge
af fremdriften i forligsimplementeringen. Dette
forhold vurderes også rekrutteringsmæssigt at
have betydning.
På en lang række andre områder er forligsimplementeringen i gang.
Hjemmeværnet har i 2014 deltaget aktivt i arbejdet omkring Forsvarets opgaveløsning i Arktis
og på cyberområdet. Inden for begge områder
ses gode muligheder for involvering af Hjemmeværnets frivillige i opgaveløsningen.
I 2014 blev der også iværksat de første pilotprojekter inden for det udvidede samarbejde og
støtte til Forsvarets øvrige enheder. Konkret er
der udpeget og iværksat 14 pilotprojekter med
udvidet samarbejde med Hæren og tre med
Joint Movement and Transportation Organization, og flere nye opgaver og projekter er i
støbeskeen.
Hjemmeværnet skal ikke erstatte Forsvarets
enheder, men supplere enheder på områder,
hvor der er et konkret behov, og opgaven ikke
har ”driftsmæssig” karakter.
Såvel det udvidede samarbejde med Forsvaret
som opgaverne inden for Arktis og Cyber er
således i god fremdrift, og ses som en vigtig del
i forhold til opfyldelsen af forligsteksten omkring
styrkelse og samarbejde med Forsvaret.
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Budgetanalyse:
Der er i 2014 gennemført en budgetanalyse af
Hjemmeværnets virksomhed og organisering.
Budgetanalysen er gennemført af et udvalg med
repræsentation fra Forsvarsministeriet, Finansministeriet, Forsvarskommandoen/Værnsfælles
Forsvarskommando og Hjemmeværnskommandoen. Udvalgets anbefalinger er udarbejdet med
baggrund i rapport udarbejdet af konsulentfirmaet Deloitte. Deloitte har gennemført en række
interviews med enkeltpersoner og workshops
med frivillige soldater med henblik på tilvejebringelse af grundlaget for budgetanalysen.
Udvalgets afrapportering er efterfølgende offentliggjort.
Det er forventningen, at der i 2015 igangsættes
et analysearbejde og udarbejdelse af samlet
implementeringsplan for Hjemmeværnets udvikling og konkretisering af de effektiviseringstiltag,
som er beskrevet i udvalgets afrapportering. Alt
sammen med henblik på politisk godkendelse i
løbet af 2. halvår 2015. Udarbejdelsen af implementeringsplanen vil ske med involvering af
Hjemmeværnets frivillige soldater.

2.4 Sammenfattende analyse
og vurdering
Generelt:
Hjemmeværnets mission er at bidrage til forsvaret og beskyttelsen af Danmark. Dette sker i
samspil med Forsvaret, Politiet og øvrige sektoransvarlige myndigheder.
Hjemmeværnet er i 2014 stillet op, når der blev
kaldt. Dette gælder både med støtte til Forsvarets uddannelser og nationale opgaveløsning
eksempelvis sneberedskabet, ved Forsvarets
Internationale opgaveløsning, ved oversvømmelser i Nordjylland eller flotbringning af nødstedte
sejlere i Øresund, ved KMD Ironman i København eller til rydning af krysantemumbomber
henover nytåret. Det er Hjemmeværnets vurdering, at dette bl.a. er en medvirkende årsag til
den fortsatte stigning i opbakningen til Hjemmeværnet i befolkningen.
At Hjemmeværnet tillige i stigende grad tilvælges som primær samarbejdspartner for særligt
Forsvaret og Politiet kan også kun tolkes som
tegn på strukturel opbakning fra Hjemmeværnets samarbejdspartnere, selvom Hjemmeværnet har oplevet et lille fald i støtten til Politiet på
4 %, er der fortsat 1132 evaluerede indsættelser på støtte til Politiet i 2014. Dette svarer i
gennemsnit til mere end 3 indsættelser til støtte
for Politiet pr. døgn. Det er derfor fortsat Hjemwww.hjv.dk

meværnets vurdering, at organisationen er en
relevant og attraktiv partner for Politiet.
Hjemmeværnet skal fortsat nøje koordinere og
målrette uddannelse af Hjemmeværnets personel, således at overensstemmelsen mellem den
konkrete efterspørgsel og Hjemmeværnets
kompetencer sikres. Derved sikres, at der er
fokus på høj kvalitet i uddannelserne, samt at
uddannelse udbydes og gennemføres så effektivt som muligt. Uddannelse og udvikling skal
ske med bevarelse af størst mulig fleksibilitet for
Hjemmeværnet og med hensyntagen til de særlige vilkår, som gælder for de frivillige soldaters
tjeneste i Hjemmeværnet. Uklarhed omkring
Hjemmeværnets budgetanalyse skaber usikkerhed i organisationen, hvilket påvirker både organisationens evne til fortsat at uddanne sig og
grundlaget for fortsat rekruttering.
For en beredskabsorganisation som Hjemmeværnet er uddannelse en forudsætning for succesfulde indsættelser. Dette gælder tillige i f.t.
at få uddannet både mænd og kvinder. Den
positive udvikling med større integration af kvinder på ledelsesuddannelserne og efterfølgende
stillinger i Hjemmeværnet giver Hjemmeværnet
en større anvendelighed. Hjemmeværnet vil
skulle tilpasse de frivillige soldaters vilkår for at
kunne leve op til samfundets beredskabsmæssige forventninger til organisationen.
Hjemmeværnet sondrer ikke mellem store og
små opgaver. Hjemmeværnet skal løse alle relevante opgaver til støtte for samfundets beredskab under forudsætning af, at nødvendige personel- og materielressourcer er til stede. Derfor
er det fortsat nødvendigt, at Hjemmeværnet
løbende evaluerer sine kapaciteter og vurderer,
om disse er relevante for samfundet. Dette er
også årsagen til, at Hjemmeværnet i 2014 har
brugt mange ressourcer på at udvikle Hjemmeværnets flykapacitet.
Nye kapaciteter til støtte for Hæren og Søværnet er også under udvikling.
Således er Hjemmeværnsledelsens tre fokusområder: Kvalitet i opgaveløsningen, en effektiv
struktur og internationalt samarbejde nøje udvalgt. Hjemmeværnets fokus på effektivitet og
kvalitet skal forsat fastholdes.
Med et meget tilfredsstillende resultat inden for
to ud af tre primære aktivitetsområder og et
tredje område, der næsten er meget tilfredsstillende, er det derfor Hjemmeværnets samlede
vurdering, at 2014 på det faglige område har
været et meget tilfredsstillende år.
Hjemmeværnet er garant for en sikker og billig
opgaveløsning til støtte for Forsvaret og samfundets samlede beredskab.
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3. Regnskab
3.1 Regnskabspraksis
Regnskabet er udarbejdet efter Moderniseringsstyrelsens Økonomisk Administrativ Vejledning
(ØAV). Dog er samtlige Hjemmeværnets aktiver
og passiver fra og med 2007 indeholdt i Forsvarskommandoens balance.

Hjemmeværnet indgår i Forsvarskommandoens
bogføringskreds. Dette er sket i henhold til Aftale af 10. juni 2004 om forsvarets ordning 20052009, hvor Hjemmeværnets støttevirksomhed
successivt blev overdraget til Forsvarsministeriets funktionelle styrelser.

3.2 Resultatopgørelse
Tabel 3.2.1. Årets resultat, § 12.24.01. (mio. kr.).
Resultatopgørelse (mio. kr.)
Regnskab
Regnskab
2014
2013
Ordinære driftsindtægter
Salg af varer og tjenesteydelser
0,5
0,9
Tilskud til egen drift
0,0
0,0
Øvrige driftsindtægter
0,0
0,0
Gebyrer
0,0
0,0
Ordinære driftsindtægter i alt
0,5
0,9
Ordinære driftsomkostninger
Ændring i lagre
0,0
0,0
Forbrugsomkostninger
• Husleje
0,4
0,4
• Andre forbrugsomkostninger
3,0
2,8
Forbrugsomkostninger i alt
3,4
3,2
Personaleomkostninger1
• Lønninger
320,9
328,3
36,5
37,7
• Pension
• Lønrefusion
-9,1
-10,7
11,2
11,0
• Andre personaleomkostninger
359,6
366,3
Personaleomkostninger i alt 2
Andre ordinære driftsomkostninger
112,0
98,8
Af - og nedskrivninger
0,0
0,0
Ordinære driftsomkostninger i alt
475,0
468,4
Resultat af ordinær drift
474,5
467,5
Andre driftsposter
• Andre driftsindtægter
0,0
0,0
• Andre driftsomkostninger
0,0
0,1
Resultat før finansielle poster
474,5
467,6
Finansielle poster
• Finansielle indtægter
0,0
0,0
• Finansielle omkostninger
0,1
0,0
Resultat før ekstraordinære poster
474,6
467,6
Ekstraordinære poster
• Ekstraordinære indtægter
0,0
0,0
• Ekstraordinære omkostninger
0,0
0,0
Årets resultat
474,6
467,6
Note 1: Årsværk forbundet med personaleomkostninger fremgår af bilag.
Note 2: Der er foretaget afrunding på første decimal.

Budget
2015
0,5
0,0
0,0
0,0
0,5
0,0
0,4
2,8
3,2
340,6
36,0
-9,0
11,0
378,6
128,8
0,0
510,6
510,1
0,0
0,0
510,1
0,0
0,0
510,1
0,0
0,0
510,1

3.3 Balance

3.4 Omregningstabel

Tabellen vedrørende balancen er tom og er derfor udeladt.

Omregningstabellen er tom og er derfor udeladt.

www.hjv.dk
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3.5 Bevillingsregnskab
Tabel 3.5.1. Bevillingsregnskab, § 12.24.01. (mio. kr.).
Regnskab
Budget
Regnskab
Difference
Budget
2013
2014
2014
2015
Udgifter
468,5
490,4
475,0
15,4
510,6
Indtægter
0,9
0,5
0,5
0,0
0,5
Resultat, brutto
467,6
489,9
474,6
15,3
510,1
Bevilling, netto
498,4
489,9
489,9
0,0
510,1
Resultat, netto
30,8
0,0
15,3
15,3
0,0
Note: Der er foretaget afrunding på første decimal.
i Hjemmeværnets ansatte struktur. Foruden
Årets økonomiske resultat er et mindreforbrug til
besparelser på lønsummen har denne tilbagevidereførelse på 15,3 mio.kr., hvoraf halvdelen
holdenhed afledt en begrænsning af udnyttelsen
er lønsum.
af den øvrige driftsbevilling.
Hjemmeværnet har i slutningen af 2014 oplevet
en vigende efterspørgsel fra Hjemmeværnets
Hjemmeværnskommandoen vurderer, at en
frivillige soldater på Hjemmeværnets kurser og
væsentlig forklaring på den vigende efterspørgøvelser samt et vigende fremmøde til allerede
sel på kurser og øvelser er, at den stigende indplanlagte kurser og øvelser i forhold til forventsættelse af Hjemmeværnets frivillige soldater
ningerne. Endvidere ses der en virkning af, at
har resulteret i et vigende fremmøde til kurser
Hjemmeværnet i 2014, i særligt det sidste kvarog øvelser i sidste kvartal 2014, hvorved driftstal, havde forventet at have haft en afklaring på
udgifterne, herunder kostforplejning, kilometerbudgetanalysen. Det har medført en tilbageholgodtgørelse og tabt arbejdsfortjeneste, har vædenhed med hensyn til bemandingen af stillinger
ret mindre end forudsat.

3.6 Bevillingsafregning og akkumuleret resultat
Tabel 3.6.1. Bevillingsafregning, § 12.24.01. (mio. kr.).
Hovedkonto
Bevilling
Regnskab
Årets overskud

Anlæg
• Udgifter
• Indtægter
Driftsbevilling
§ 12.24.01.
• Lønsum
• Øvrig drift
I alt

Disponibelt
overskud, der
bortfalder

-

-

-

-

356,0
133,9
489,9

348,5
126,1
474,6

7,5
7,8
15,3

14,0
44,3
58,3

Tabel 3.6.2. Akkumuleret resultat, § 12.24.01. (mio. kr.).
Hovedkonto
Ultimo 2011
Ultimo 2012
Ultimo 2013
§ 12.24.01.
29,7
12,1
42,9
Som det fremgår af tabel 3.6.1 er resultatet
på lønsummen i 2014 et mindreforbrug på
7,5 mio.kr. Dermed udgør det akkumulerede
mindreforbrug på lønsummen 14,0 mio.kr.
I Hjemmeværnets Årsrapport 2013 blev det
anført, at der ville være særlig fokus på lønsumsstyringen i 2014. Resultatet af dette fokus
er blevet, at der ved udgangen af 2014 ikke
forekommer problemer med hensyn til Hjemmeværnets overholdelse af lønsumsrammen på
Finansloven. Tværtimod er bemandingsgraden
ved udløbet af 2014 lidt lavere end normalt tilwww.hjv.dk

Akkumuleret
overskud til
videreførelse
ultimo året

Resultat 2014
15,3

Ultimo 2014
58,3

stræbt, hvorfor Hjemmeværnskommandoen
snarest muligt ønsker såvel at ansætte flere
medarbejdere som at kunne igangsætte aktiviteter i den frivillige struktur, som indebærer træk
på Hjemmeværnets lønsum. Disse tiltag vil indebære en fortsat balance i Hjemmeværnets lønsum.
P.t. udvises dog tilbageholdenhed grundet den
manglende afklaring vedrørende forligsimplementering og budgetanalyse. Resultatet viser
også, at Hjemmeværnets lønsums- og driftsforbrug nu følger det ønskede parallelle spor, hvor
løn og drift følges ad. Det er en forudsætning
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for løbende at skabe sammenhæng mellem aktiviteter og ressourcer med korrigerende tiltag.
Resultatet ligger endvidere inden for den usikkerhedsmargin, som Hjemmeværnet normalt har
i forhold til grundbudgettet.

3.7 Forsvarsministeriets funktionelle styrelser
Hjemmeværnets støttevirksomhed varetages af
Forsvarsministeriets funktionelle styrelser. Disse
funktionelle styrelser blev pr. 1. oktober 2014
udskilt fra den daværende Forsvarskommando
og er nu selvstændige styrelser under Forsvarsministeriet. Alle Hjemmeværnets støtteopgaver
udføres i samarbejde med de funktionelle styrelser i henhold til Aftale af 10. juni 2004 om forsvarets ordning 2005-2009. Styrelserne støtter
Hjemmeværnet administrativt i forhold vedrørende personel, materiel, sundhed, regnskab, it,
uddannelse samt bygninger og etablissement.
Støttevirksomheden afregnes ved interne omkostningsafregninger mellem de funktionelle
styrelser og Hjemmeværnet.
Hjemmeværnet har serviceaftaler med Forsvarets Sundhedstjeneste, Forsvarsministeriets
Regnskabsstyrelse og Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.
Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hjemmeværnskommandoen har udarbejdet en aftalematrix, som beskriver samarbejdsvilkårene.
I samarbejdet med Forsvarets Koncernfælles
Informatiktjeneste forholder Hjemmeværnet sig
til serviceaftaler indgået mellem den tidligere
Forsvarskommando og Forsvarets Koncernfælles
Informatiktjeneste.
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
og Hjemmeværnet har uformaliserede afregningsmodeller, der beskriver Hjemmeværnets
drifts- og anskaffelsesafregninger.
Hjemmeværnets behov i materielmæssig henseende er generelt imødekommet af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse i 2014,
hvilket bl.a. bemærkes i samarbejdsrelationerne,
i koordinering og opfølgning af reservedelsstoppet samt i den økonomiske controlling på materielanskaffelses- og driftsplaner.
Dele af Marinehjemmeværnets fartøjer er nu af
ældre dato, og dette har indebåret højere driftsog vedligeholdelsesomkostninger i 2014. Denne
tendens forudses at være stigende i årene frem.
Et akkumuleret mindreforbrug fra 2012 og 2013
på Hjemmeværnets trækningsramme ved Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse er
indeholdt i Hjemmeværnets materieldriftsramme
til brug i den resterende del af forligsperioden.

drifts- og anskaffelsesafregninger ved Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse i form
af en egentlig serviceaftale, forventes indledt i
2015.
Hjemmeværnskommandoens samarbejde med
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har i 2014
været fokuseret på at forbedre domicilforholdene for Hjemmeværnets underafdelinger. Det er
lykkedes at etablere gode og funktionelle domiciler til et stort antal underafdelinger, hvor flere
underafdelinger placeres i et fælles domicil.
Hjemmeværnskommandoen har i et samarbejde
med Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse givet
input til det aktivitetsmønster, der skal være
indeholdt i en kommende revision af ”Bekendtgørelsen om støj fra Forsvarets Skyde- og øvelsespladser”. På grund af Hjemmeværnets landsdækkende virksomhed vil der fortsat være behov
for lokale skydebaner. Derfor har Hjemmeværnet
i samarbejde med Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse afpasset antallet af lokale skydebaner, og det nuværende antal opretholdes.
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har i 2014
udliciteret etablissementsdriften i Vestdanmark.
Hjemmeværnets driftsråd og Hjemmeværnskommandoen vil i 2015 følge udviklingen på
kantineområdet og øvrige facility management
med særlig fokus på de områder, hvor der tegner sig et mønster i forhold til klager fra personel og myndigheder.
Samarbejdet mellem Forsvarets Koncernfælles
Informatiktjeneste og Hjemmeværnskommandoen er i høj grad foregået i forbindelse med
udviklingen af Hjemmeværnets nye planlægnings- og administrationsværktøj HJV.DK Version 2. Systemet blev sat i foreløbig drift 1. september 2014 og i endelig drift ved udgangen af
2014. Resultatet er et moderne og effektivt
planlægnings- og administrationsværktøj for
Hjemmeværnets ca. 46.000 frivillige soldater.
Der vil være behov for supplerende udvikling de
kommende år, så det fulde potentiale af platformen kan udnyttes.
Herudover har Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste også støttet med at drive Hjemmeværnet IT-mæssigt på en lang række områder. F.eks. har Hjemmeværnet udvidet anvendelsen af den koncernfælles VTC-løsning (visuel
telekommunikation) således, at mange medarbejdere nu kan deltage i videomøder fra deres
almindelige computerarbejdsplads.
Driften af de koncernfælles IT-systemer har
også i 2014 fungeret meget tilfredsstillende.
Hjemmeværnskommandoen fører til stadighed
en stram økonomistyring af Hjemmeværnets
omkostningsøkonomi i forhold til både funktionelle styrelser og egne underlagte myndigheder.

Arbejdet med en formalisering af de afregningsmodeller, der beskriver Hjemmeværnets
www.hjv.dk
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Indledning
Bilaget indeholder en note vedrørende personaleomkostninger til resultatopgørelsen. Samtlige
Hjemmeværnets aktiver og passiver er fra og
med 2007 indeholdt i Forsvarskommandoens
balance, og Hjemmeværnet indgår i Forsvarskommandoens bogføringskreds.

Hjemmeværnet har således ikke selvstændig
balance, egenkapital og anlægsregnskab. Endvidere forekommer ingen indtægtsdækket virksomhed, gebyrfinansieret virksomhed, tilskudsfinansierede aktiviteter og administrerede tilskudsordninger, hvorfor tabeller herom er udeladt.

Note til resultatopgørelsen
Personaleomkostninger
Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Budget
2011
2012
2013
2014
2015
Antal årsværk 1. januar
638
625
618
625
580
Afgang, netto
13
7
-7
45
-31
Antal årsværk 31. december
625
618
625
580
611
Note 1: Antal årsværk pr. 31. december 2014 har karakter af en statusopgørelse, medens bundlinjen i tabel
2.1.2. i afsnit 2 har karakter af en gennemsnitsbetragtning over året. De to tal er derfor ikke ens.
Note 2: Af praktiske årsager opgøres årsværksbevægelserne netto og ikke som henholdsvis tilgang og afgang.
Note 3: Tallene er inkl. elever samt ansatte på særlige ansættelsesvilkår (i alt forventet 34 i 2015).

